
EXAMENSARBETE

It's some kind of Magic
En netnografisk undersökning av svenskamagic.com

Stefan Rosquist
Teodor A. Viklund

2015

Filosofie kandidatexamen
Medie- och kommunikationsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 

V0012F Examensarbete MKV Kandidat 

 

It's some kind of Magic 

EN NETNOGRAFISK UNDERSÖKNING AV SVENSKAMAGIC.COM 

 
Stefan Rosquist  

Steros-2@student.ltu.se 

 

   Teodor A. Viklund 

    Teovik-2@student.ltu.se 

 

15-05-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Steros-2@student.ltu.se
mailto:Teovik-2@student.ltu.se


2 

TITLE  

It’s some kind of Magic. 

ABSTRACT 

This essay has explored the online community Svenskamagic.com. A good indicator of how a 

culture works is to study the differences in status of the community. The essay has used the 

concept of culture, entertainment and communities online but also research in the same area to 

find out whether they are status differences on the forum and what they are.  

 

The methods used are a netnographic qualitative survey study that explored what users in the 

culture consider provides status on the forum. This method was supplemented by a dialogic 

textual analysis of the forum topics for further study of the users who was mentioned in the 

qualitative survey study. 
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De metoder som använts är en netnografisk kvalitativ enkätstudie som utforskat vad 

användarna i kulturen anser ger status på forumet. Denna metod kompletterades av en 

dialogisk textanalys på forumtrådar för att vidare studera de användare som nämndes i den 

kvalitativa enkätstudien.  
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1.0 INLEDNING 

Magic The Gathering är ett samlarkortsspel som skapades av Richard Garfield år 1993. Spelet 

har idag ungefär tio miljoner spelare runt om i världen. Ett samlarkortspel är en typ av 

kortspel där man samlar på de olika korten i spelet. Eftersom spelare samlar på korten så kan 

vissa kort uppgå till ett högt värde. Magic: The Gathering spelas genom att man bygger en 

”lek” av kort som man samlat på sig varje lek kan innehålla alltifrån 40 till 100 kort beroende 

på vilket format man spelar varje lek får endast innehålla max fyra av samma kort med 

undantag för kort typen ”basic land”.1 

Uppsatsen kommer inrikta sig på forumet SvenskaMagic.com som är Sveriges största forum 

för Magic: the Gathering. Forumet startades av Björn Andreasson som går under namnet 

Beakid på forumet. Forumet är till för att främja utvecklingen av Magic: The Gathering i 

Sverige (www.svenskamagic.com). Mycket av dagens kommunikation sker på internet och 

därför blir det också allt viktigare att förstå kulturen på internet, i det här fallet har det 

avgränsats till en hemsida. Det gör att undersökningen blir intressant för alla som använder 

internet och är deltagare i en kultur där.  

Forumet har idag över 25 000 medlemmar och har spridit sig över landsgränsen till Norge 

(www.norskemagic.com) och Danmark (www.danskmagic.com). På SvenskaMagic.com kan 

man köpa kort via aktioner, byta kort med andra spelare, lägga upp listor på sina lekar, 

diskutera regelfrågor eller andra Magicrelaterade frågor (www.svenskamagic.com).  

Vi har valt att dela upp arbetet där vi har valt att fokusera på olika delar av uppsatsen där en 

har huvudansvaret men där den andra har kommit med input eller deltagit i arbetet. Stefan 

Rosquist huvudansvarsområden: Inledning, Tidigare forskning och Material. Teodor Viklunds 

huvudområden har varit Syfte, frågeställningar, teori, metod samt utformande av enkät. 

Uppdelningen har varit till för att underlätta arbetet. Att ha huvudansvar för ett område 

exkluderar inte att båda har skrivit delar av just den texten. Resultat, analys och diskussion har 

skrivits av båda.  

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Inriktningen för den här uppsatsens analys är att studera statusbildning på internet. För att se 

hur status skapas och förändras beroende på användarnas beteende. Allt mer av 

kommunikation sker på internet och det blir därför viktigt att förstå hur kultur och status 

fungerar på internet. Status innebär hur medlemmarna inom en kultur uppfattar en viss 

                                                 
1 Magic: The Gathering, samlarkort spel 1993, se bilaga 2 

http://www.svenskamagic.com/
http://www.norskemagic.com/
http://www.danskmagic.com/
http://www.svenskamagic.com/
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användare. Alla som deltar i en kultur har någon form av status, hur denne blir betraktad av 

övriga medlemmar av kulturen.  

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Tidsperioden som studerats i den här uppsatsen är nutid (januari 2012 - maj 2015), och har 

avgränsat sig i den dialogiska textanalysen till att analysera foruminlägg och dialoger i olika 

trådar på svenskamagic.com från olika underrubriker på forumet, till exempel 

kortkommentarer, allmänt, artiklar, turneringar, regelfrågor och watchlist.  Den netnografiska 

enkätstudien har avgränsats till att endast analysera 20 av de 43 användare som nämnts i 

enkätstudien. Det valdes att göra en kvalitativ enkätstudie istället för kvantitativ enkätstudie 

eftersom uppsatsen var mer intresserad av att analysera innehållet, inte mängd. Anledningen 

till det var för att svaren i enkätundersökningen var det väsentliga inte hur många som valde 

att svara på undersökningen. I den dialogiska textanalysen har en avgränsning gjorts till att 

endast analysera språket i de forumtrådar som valts att analyseras. 

2.0 SYFTE 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera den sociala kulturen på internetforumet 

svenskamagic.com. Socialkultur är ett bestämt sätta att leva på där meningar och värden 

uttrycks i lärande, konst och institutioner. Detta ska analyseras för att se hur medlemmarna 

bidrar till kulturen för att ge förståelse för kulturen i stort. 

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka drag är utmärkande för kulturen på SvenskaMagic.com? 

Hur resonerar forummedlemmar angående användares status? 

Hur ser användarna på hög respektive låg status användare? 

Hur används språk på forumet för att inkludera eller exkludera medlemmar? 

3.0 TEORI 

De teorier som kommer användas vid analys av den här forskningen av statusbildning på 

SvenskaMagic.com kommer vara Raymond Williams Kulturteori, Ferdinand de Saussures 

begrepp om språket, Pierre Lévys teori om kunskapsgemenskaper och kollektiv intelligens på 

nätet är också en viktig teori att använda för att analysera hur statusbildning sker på Forumet 

SvenskaMagic.com 
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3.1 KULTURBEGREPPET 

I den här uppsatsen så har den sociala kulturen på Magicforumet SvenskaMagic.com valts för 

analysering. Med hjälp av en dialogisk textanalys så har Språket i fjorton utvalda forumtrådar 

analyserats. Enligt den walesiska författaren Raymond Willams (1961) så finns det tre 

generella definitioner av kultur, idealet, dokumenterande och Social kultur. Den typ av kultur 

som kommer att användas i den här forskningen är den sociala definitionen av kultur. 

Enligt den sociala definitionen av kultur är kultur en beskrivning av ett bestämt sätt att leva 

på, som uttrycker vissa meningar och värden i konst, lärande, institutioner och normalt 

beteende. Analys av kultur från ett socialt perspektiv är ett förtydligande av meningar och 

värden som är klara och oklara i en bestämd livsstil, i en bestämd kultur. Den här typen av 

analyser inkluderar historisk kritik att intellektuella och uppfinningsrika verk är analyserade i 

relation till en bestämd kultur och en bestämd livsstil. Men även analyser om element i den 

sociala livsstilen som enligt de andra två definitionerna inte är kultur alls, till exempel 

organisering av produktion, familjestrukturer, strukturer av institutioner som uttrycker eller 

styr sociala förhållanden. 

Williams (1961) menar på att de finns värde i varje av dessa definitioner för de är enligt 

honom nödvändigt att kolla efter meningar, värden och mänsklig kreativitet i annat än bara 

konst och intellektuella verk, även i intuitioner och olika former av mänskligt beteende finns 

det värdefull information om meningar och värden.  

3.2 SPRÅKKULTUR 

I den här uppsatsen så har den sociala kulturen på Magicforumet svenskamagic.com 

analyserats med hjälp av en dialogisk textanalys av språket i några utvalda forumtrådar som 

metod. Människor från olika kulturer tolkar ord och meningar olika, ett ord i en kultur kan 

betyda något helt annat för medlemmar av en annan kultur. Ett exempel på detta är ordet 

översvämning, för en ateist så betyder ordet bara att vatten nivån har stigit drastiskt och 

svämmat över en stad eller en plats, medens för en troende kultur så kan ordet betyda ”guds 

vilja” och därmed vara en påföljd av guds vrede och närmandet av jordens undergång 

(Winther Jørgensen & Philips 2000, sid 124).  

3.3 ONLINEGEMENSKAPER 

Jenkins (2012) skriver i sin bok Konvergens kultur att enligt Pierre Lévy så utnyttjas 

individers expertis för att gemensamma mål ska nås, ingen kan veta allt, men alla vet något, 

all kunskap som finns tillhör mänskligheten, på sociala gemenskaper på nätet används denna 

teori flitigt bland användare i forumtrådar. En användare ställer en fråga och får sedan svar av 

en användare som har den kunskapen som trådstartaren söker efter. På så sätt används 
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forummedlemmarnas kollektiva kunskaper för att tillsammans ta reda på allt de vill veta om 

ett specifikt ämne, det här är vad Pierre Lévy kallar kunskapsgemenskaper och är en form av 

gemenskap online. En online gemenskap är en plats där folk från ett helt land eller hela 

världen kan samlas och utnyttja varandras kunskaper för att lära sig mer om en viss kultur. 

Kunskapskulturer har växt fram samtidigt som de sociala kulturerna minskat, lands och 

stadsgränserna är inte lika väsentliga längre, stor och kärnfamiljen försvagas medan bandet till 

de frivilliga, tillfälliga kunskapsgemenskaperna stärks på grund av den kollektiva intelligens 

de tillsammans innehar (Jenkins 2012). 

Lévy menar även på att gemenskapen hålls samman av deras gemensamma produktion och 

deras utbyte av kunskap. Dessa typer av forum fungerar bäst för kollektiva diskussioner som 

får medlemmar att söka information på andra ställen för att sedan dela med sig till 

gemenskapen om sina fynd (Jenkins 2012).  

Genom specifika frågor så kan delad gemenskap skiljas på, detta på grund av att ingen kan ha 

all kunskap, det är inte möjligt att samla all kunskap i en individ i en kunskapsgemenskap. En 

del saker är kända för hela gemenskapen medan resten av alla gemenskapens kunskaper finns 

inom de olika medlemmarna som är redo att informera resten av gruppen vid behov. Men det 

är viktigt för en sådan gemenskap att noggrant granska alla informations som når gruppen, då 

felaktig information kan leda till missuppfattningar och missförstånd inom gemenskapen 

(Jenkins 2012). 

4.0 TIDIGARE FORSKNING 

4.1 HÄRSKAREN LOGGAR IN 

En uppsats som handlar om härskartekniker på facebook, den heter ”Härskaren loggar in!” 

och som använder netongrafi som metod kan vara relevant för denna uppsats då som det 

tidigare nämnts finns relativt lite forskning på området. Den är skriven av Hanna Jönsson och 

Michaela Stenström som en kandidatuppsats vi Högskolan Halmstad. De använder sig av 

netnografi med anledning av att de anser att kommunikation online skiljer sig med 

kommunikation offline, vilket också denna uppsats gör så i det här fallet är utgångspunkterna 

de samma även om det är olika fenomen som ska undersökas och undersökningen sker på 

olika webbplatser. Härskaren loggar in! Har också sina utgångspunkter i Kozinets resonemang 

om netnografi. Det resultatet Jönsson och Stenström kommer fram till i sin netnografiska 

undersökning och genom dolda observationer är att härskartekniker förekommer på facebook 

(Jönsson, H. Stenström, M 2014).  
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4.2 JAG ÄR ETT FAN, ALLTSÅ GÖR JAG 

En annan som har forskat med utgångspunkt i netnografi och identitetsteori är Katharina 

Rumpf med sitt examensprojekt Jag är ett fan, alltså gör jag… – en studie av en fan 

Community. Det är ett examensarbete som är skrivet i kulturvetenskap vid institutionen för 

konst, kultur och kommunikation vid högskolan i Malmö. Den handlar om fandom på siten 

prince.org och det är sida om artisten Prince. Det hon kommer fram till är att det inte går att 

säga att alla fans beter sig på ett och samma sätt för att det är olika individer som utöver sin 

fandom på olika sätt. Hon visar på att Jewett och Lawrence har en poäng i att fanskap och 

religiös fanatism hör ihop och att fansen själva påverkas av den bild av fanskap som finns och 

att det bygger identitet (Rumpf, K 2010). 

4.3 EN BEKVÄM OCH SOCIAL FRAMTID? 

Nästa text från ändamålet heter En bekväm och social framtid? – en kvalitativ studie om 

relationer, kommunikation och identitetsskapande i virtuella communities. Den är skriven som 

en kandidatuppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning vid Linköpings 

universitet. Den är skriven av Alexander Johansson och Mårten Burlin Lindkvist. Den handlar 

om kommunikation, social interaktion och identitetsskapande på virtuella communities.  Den 

är relevant för att den berör internetforum men den skiljer sig för att den också fokuserar på 

hur internet påverkar identitetsskapandet även utanför internet. Metoden som används i 

Alexander Johansson och Mårten Burlin Lindkvists uppsats är en fokusgruppsintervju som 

sedan analyserats med hjälp av en intervjuanalys. (Johansson A, Burlin Lindkvist, M 2010).  

Johansson & Burlin Lindkvist (2010) har i sin uppsats kommit fram till att respondenterna 

från deras fokusgruppintervju ansåg att möjligheten till att bestämma hur de ska presentera sig 

själv på ett online Community var en kärnpunkt för identitetsframställningen i kulturen men 

att det är svårt att kontrollera detta på grund av att Facebook är så pass stort idag, så folk vet 

redan i en del fall vem du är. Intervjuerna visade även på att de frågade helst ville lyfta fram 

sina bra sidor och undvika de dåliga sidorna.  

4.4 INNOVATION CREATION BY ONLINE BASKETBALL COMMUNITIES  

Artikeln har undersökt gemensam utveckling för privat utveckling av basketskor på ett 

onlinecommunity. Forskningen visar på att en liten skara köpare är väldigt kreativa och 

innehar nog med kunskap och motivation att utforma nya nyskapande basketskor. Många 

medlemmar i communityn berättar om sina problem och erfarenheter med de modeller som 

redan finns, men de som aktivt deltar i gemensamma utvecklingar av nya modeller blir drivna 

och exalterade av själva idén och inte för att de behöver en ny produkt. De är en netnografisk 

studie gjord på ett antal onlinecommunitys för folk med idéer om basketskor utveckling. I 

varje av de studerade communities i forskningen så fanns det ett antal väldigt kända 
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medlemmar som kom fram med nyskapande idéer om hur man förbättrar existerande 

basketskor eller gör nya modeller. De medlemmarna verkade vara villiga att dela sina idéer 

med sport utrustningsföretag. Detta kunde endast ske efter två punkter var avklarade, 

communityns nyskapande potential och deras vilja att samarbeta.  

5. 0 METOD 

Metoddelen för uppsatsens analys är uppdelad i två delar, först gjordes en netnografisk 

enkätstudie om onlinekulturen svenskamagic.com på användares syn på status. Efter det 

gjordes en dialogisk textanalys utifrån språket i inlägg och diskussioner från forumtrådar som 

innehåller eller handlar om de 20 utvalda användarna från 14 olika trådar.  

 

5.1 DIALOGISK TEXTANALYS 

En annan metod som kommer att användas är en dialogisk textanalys som analyserade språket 

i 14 utvalda forumtrådar på SvenskaMagic.com, detta för att se hur språket exkluderar och 

inkluderar medlemmar i olika diskussioner på forumet. Med en dialogisk textanalys kan man 

analysera dialogen på forum, i samtal, tv-program, pjäser och i radio. Den textanalytiska 

metoden går mer djupgående in i texten och analyserar hur den är uppbyggd, den ställer 

frågor till texten som då replikerar genom svar som kan tolkas med hjälp av den valda typen 

av textanalys (Kroon Lundell, Å, 2009). I den dialogiska textanalysen så ligger fokus på 

relationen mellan ord och yttranden i skriven text. Inlägg på ett forum kan tolkas som repliker 

i ett ständigt pågående samtal om händelser, ämnen eller personer där flera olika användare 

får göra sin röst hörd för att skapa mening. Den dialogiska textanalysen används för att arbeta 

nära texten och replikerna och granska meningsbyggnaderna (Kroon Lundell 2010). 

Varje teoretisk del av en textanalys ställer frågor till texten angående sitt begrepp och utifrån 

sitt perspektiv. I en textanalys så ställs frågor direkt till texten. exempel på frågor kan vara: 

vad händer i texten? Hur skapar den sina betydelser? Följer den eller bryter den mot 

konventioner? Skapar den egna sammanhang eller bygger den en relation till läsaren? Men 

fokusen ligger då på hur texten samspelar med andra texter, i detta fall hur dialogen mellan 

olika användare samspelar med varandra i en forumtråd på svenskamagic.com. (Ledin och 

Moberg 2010).  

Den dialogiska textanalysen för den här uppsatsen har inriktat sig på att analysera dialoger i 

forumtrådar på SvenskaMagic.com. 20 medlemmar som blev nämnda i den netnografiska 

enkätstudien har blivit utvalda att analyseras vidare via en dialogisk textanalys utifrån deras 

inlägg i olika trådar på forumet. Analysen har riktat in sig på att förstå meningen med 
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inläggen och samtidigt kolla hur de språkliga texterna påverkat en användares budskap och 

kunskaper.  

Med hjälp av den dialogiska textanalysen så ska språkkulturen och onlinegemenskapen på 

internetforumet Svenskamagic.com analyseras. Detta för att ta reda på hur språket ser ut på 

och hur de används. Det kommer göras med hjälp av olika teorier om språkkultur och 

gemenskaper online. Ett internetforum där det går att skapa egna trådar kan liknas vid en 

offentlig onlinegemenskap för en större grupp användare, alla användare på forumet har rätt 

till att starta nya trådar och skriva i de redan existerande trådarna så länge forumets regler 

efterföljs.  

Den dialogiska textanalysen kommer ske utifrån två av uppsatsens utvalda frågeställningar 

som är: Hur används språk på forumet för att inkludera eller exkludera medlemmar? Vilka 

drag är utmärkande för kulturen på SvenskaMagic.com? Dessa två frågor kommer att 

analyseras och besvaras i analysen av de valda forumtrådarna i den här uppsatsen.  

5.2 NETNOGRAFI 

Denna uppsats har analyserat två olika grupper av användare på internetforumet 

Svenskamagic.com utifrån en netnografisk metod med kunskapskultur och gemenskap online 

och språkkultur som teori. Netnografi är det ett begrepp som skapades av Robert V. Kozinets 

1995 (Kozinets 2011). Netnografi är en form av deltagande-observerande studie där 

forskningen sker på nätet. Den använder sig av datorkommunikationer för att samla in data till 

studien för att komma åt etnografisk förståelse och representation av kulturella och kollektiva 

fenomen (Kozinets 2011). För att vidare analysera de olika grupperna på forumet så kommer 

en dialogisk textanalys göras på ett antal forumanvändares inlägg i diskussionsforumet.  

Netnografi eller nätetnografi är en särskild form av etnografi som är anpassad till dagens 

sociala världar. Etnografi innebär analys av och forskning kring kommunikation face-to-face 

medan netnografi är studier på internet av onlinekulturer och nätgemenskaper. Netnografi 

används i rad olika forskningsfält, tillexempel antropologi, sociologi och kulturvetenskap. 

Nätgemenskaper och online- kulturer är de ”forum” på internet som kan ingå i netnografiska 

studier. Bloggar, wiki sidor om ett speciellt ämne, diskussionsforum och intressehemsidor är 

några ”forum” som räknas till nätgemenskaper. Grupperna på de olika forumen kan analyseras 

utifrån hur gemenskap skapas mellan deltagarna på dessa nätgemenskaper (Kozinets 2011). 

Netnografiska studier görs i sex steg, Första steget innebär planering av forskningen såsom 

valet av frågor, sociala platser eller ämnen att undersöka. Andra steget är entré, identifiering 

och val av gemenskap(er). Tredje steget är datainsamling, deltagande observation i 

gemenskapen (engagemang, djupdykning). Det fjärde steget är tolkning, analys av data och 
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upprepande tolkningar av resultaten. Femte steget innebär säkerställandet av att de etiska 

normerna följs och Sjätte och sista steget är att skriva ihop, presentera och rapportera 

upptäckterna av forskningen (Kozinets 2011). 

Den netnografiska metoden har valts för att det är den mest passande metoden för studier på 

internetforum. Den netnografiska skolan lämpar sig väl för att studera kultur på internetforum. 

Den valda metodens största problem är att de kan uppstå begränsningar på grund av 

svårigheten att samla in tillräckligt mycket data. Den dialogiska textanalysen valdes för att 

komplettera den netnografiska metoden. Fördelen med en dialogisk textanalys när det 

kommer till insamlingen av material på internetforum är att det potentiellt finns mycket data 

att analysera. Dialogerna som analyserats med den dialogiska textanalysen är hämtade från 

forumet Svenskamagic.com. 

Den här forskningen startades med att en kvalitativ enkätstudie som publicerades på 

SvenskaMagic.com där medlemmarna på forumet fick svara på fem frågor angående 

statusbildning inom communityn (Se bilaga 1) studien var aktiv mellan 27 april 2015 – 6 maj 

2015. Efter att studien var avslutad så sammanställdes och analyserades resultatet från 

enkätstudien för att få fram vad medlemmarna ansåg påverkar status och vilka medlemmar.En 

kvalitativ enkätstudie är en form av enkät där det viktiga är att studera vad som står i svaren 

och inte hur stor den mängden data som kommer in är. Det som studeras är alltså innehållet i 

svaren som kommer in i enkäten. I en kvalitativ studie så får den undersökta målgruppen en 

stor frihet till att framföra sina åsikter om ämnet. 

5.1.1 ENTRÉ/PLANERING 

Innan första inlägget i nätgemenskapen som studeras gjordes gicks ett par 

förberedningspunkter igenom. Först bestämdes forskningsfrågorna som utforskades och sedan 

lästes vad andra forskare som gjort liknade studier kommit fram. Dessa forskningsfrågor var 

Vilka drag är utmärkande för kulturen på SvenskaMagic.com? Hur resonerar 

forummedlemmar angående andra användares status? Hur används språk på forumet för att 

inkludera eller exkludera medlemmar? Vidare valdes en lämplig webbplats där frågorna 

undersöktes som blev onlineforumet Svenskamagic.com. Här var det viktigt att undvika sidor 

som nyligen blivit studerade med en netnografisk metod eller som var negativt inställda till 

metoden (Kozinets 2011). 

Sedan bestämdes det att en programvara för datorstödd kvalitativ analys inte skulle användas. 

Det är inte avgörande att använda sådan programvara men det underlättar hantering av projekt 

med stora datamängder. Först bekantade sig forskarna med de nätgemenskaper som övervägs 
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att forska kring, deras medlemmar, språkbruk, intressen och traditioner. Sen kom 

formuleringen av det första inlägget som skrevs till nätgemenskapen. (Kozinets 2011). 

När dessa punkter var klara så skrevs det första inlägget innehållande den kvalitativa 

enkätstudien och den netnografiska forskningen påbörjades. I nästa steg i den netnografiska 

forskningen formulerades en huvudfråga och fyra underfrågor. Huvudfrågan för den här 

forskningen är att utforska kulturen på Svenskamagic.com. De fyra underfrågorna är: ”Vilka 

medlemmar på forumet anser ni har hög status kontra låg status? Motivera gärna” Vad 

påverkar medlemmars status?” Hur Kan en medlems språkbruk vara en faktor till deras 

status på forumet?” ”Hur kan en medlem med högstatus degraderas till låg status och vice 

versa?” ”Hur ser du på affärsverksamhet på SvenskaMagic.com, hög/lågstatus? Motivera 

gärna” 

5.2.2 INSAMLING AV DATA 

Insamlingen av data skedde genom att svaren från den kvalitativa enkätstudien lästes och 

studerades för att bestämma vilka användare som skulle analyseras vidare i forskningen och 

för att se exakt vad som gett dem den status de antas ha. Har de utvalda användarna den status 

de blivit givna av de svarande användarna? Detta studerades noggrant med hjälp av egna 

observationer och en dialogisk textanalys av foruminlägg och dialog med eller om de valda 

användarna. (Kozinets 2011). 

5.1.3 ANALYS AV DATA 

Via enkätstudien så har svaren som uppkom i studien analyserats med hjälp av en 

netnografisk metod. I svaren från enkäten har ett antal anledningar vad som påverkar en 

användares status, hur det har uppkommit och de har då analyserats för att se vad användare 

på svenskamagic.com tycker är de vanligaste anledningar till att medlemmar på forumet fått 

den status de antas ha (Kozinets 2011). 

5.1.4 ETISKA NORMER 

För att de etiska normerna skulle följas på bästa sätt så valdes det att göra användarna 

anonyma, användare som inte dök upp i den netnografiska studien kommer inte nämnas i 

själva uppsatsen med undantag för två användare på watchlist. En internetcommunity anses 

vara offentlig när informationen är lätt tillgänglig och går att komma åt lagligt. Analysering på 

nätgemenskaper när forskaren inte nämner medlemmars identiteter och om informationen är 

hittad lagligt räknas inte till forskning på människor och blir då etiskt korrekt i en 

netnografisk studie. Alla trådar i forumet som analyserats i den här uppsatsen har gått att 

komma åt helt utan en användare på forumet och identiteter på sedan tidigare offentliga 

människor inom den här kretsen har inte nämnts i forskningen.  
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5.1.5 PRESENTATION OCH UTVÄRDERING 

När alla punkter var ifyllda och enkätstudien var klar, så var det dags för sammanslagning av 

alla gjorda analyser och en utvärdering gjordes och sedan påbörjades analyseringen av 

enkätstudien och den dialogiska textanalysen av forumtrådarna (Se analys kapitlet). 

5.3 METODDISKUSSION 

Då uppsatsförfattarna redan var en del av communityn Svenskamagic.com sedan innan så 

lämpade sig en netnografisk metod sig bäst då andra metoder kräver att forskarna står helt 

utanför studien. Då inte tillräckligt mycket data samlades in under den netnografiska 

enkätstudien så behövdes en kompletterande metod. Den metod som valdes då var en 

dialogisk textanalys, den dialogiska textanalysen användes för att vidare kunna hitta material 

om de utvalda användarna som valts att vidare analyseras i studien.  

5.3.1 VALIDITET OCH RELIABILITET  

Uppsatsens validitet är trovärdig för att de högt ställda vetenskapliga kraven uppfylls. 

Uppsatsen använder sig av begrepp som är relevant för denna typ av forskning då dessa 

begrepp förekommer i de använda teorierna. Reliabiliteten är något begränsad för att antalet 

enkät deltagare kunde varit fler. Hade större mängd data samlats in så hade reliabiliteten 

stärkts, dock är enkätsvaren tillräckligt många. Resultatvaliditeten är tillräknelig. De valda 

metoderna har validitet för att netnografi är det bästa sättet att analysera en kultur på internet. 

Den dialogiska textanalysen är den som är bäst lämpad att analyser dialoger, den största delen 

av svenskamagic består av ett diskussionsforum och där är det just dialog mellan användarna 

viktiga. Det ger god validitet.   

5.3.2  ETIKDISKUSSION - ANONYMITET  

Den netnografiska enkäten valde vi att ha anonym för att det var rekommenderat av Kozintets 

och för att anonymitet är bra för att då vågar folk öppna sig mer. Mer öppenhet gör att folk 

även kan namnge användare även i negativa sammanhang.  

Vi har valt att använda oss av medlemmarnas användarnamn på svenskamagic istället för 

deras riktiga namn för att bevara deras anonymitet. Två undantags fall gjordes eftersom de 

ansågs vara offentliga personer i communityn. När en person är offentlig är det mer etiskt 

försvarbart att namnge dem med deras riktiga namn. Det vill säga att en majoritet av 

användarna känner till deras riktiga namn till större grad än deras svenskamagicnickname. Det 

är endast namn och kön som tagits upp i uppsatsen. Det gjorde vi för att få dem så anonyma 
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som möjligt. Anledningen till att kön användes var för att de namngivna användarna och 

större delen av communityn är män. Det gör att anonymiteten ändå bevaras.  

Vi har även valt att i den dialogiska analysen inte nämna svenskamagicnickname på de 

användare som sedan tidigare inte blivit nämnda i enkäten eller i enkätstudien. Eftersom vi 

vill att deras anonymitet ska behållas.  

6.0 MATERIAL 

För att besvara forskningsfrågorna från denna undersökning så kommer en semi-deltagande2 

observationsstudie användas med hjälp av den netnologiska metoden och sedan en dialogisk 

textanalys från forumsvar av ett antal utvalda medlemmar. Från frågorna som sändes ut till 

den studerade commuityn SvenskaMagic.com har ett antal relevanta deltagare kommit fram 

där 20 deltagare har valts att analyseras. Dessa deltagare kommer att analyseras efter deras 

status och vad som gett dem denna status.  

Begreppet status innebär i detta fall en användares sociala värde i andra användares av 

communityns ögon. Hög status innebär att de andra användarna ser upp till personen i fråga 

medan låg status innebär att de andra användarna ser ner på den personen.  

Alla citat som är angivna är hämtade från den anonyma enkäten. Anonymitet i detta fall 

innebär att endast användarnamnen kommer användas. Total anonymitet valdes bort eftersom 

användarnamnen som nämndes i enkäten var en viktig del av urvalsprocessen och för att det 

ska vara lättare att förstå för läsaren. Att inte användarnas riktiga namn användes är för att det 

i vissa fall inte framkommer på hemsidan då det är dolda. I de fallen där personens riktiga 

namn ansågs vara relevant så gavs det ut. 

6.1 MATERIALURVAL 

Det första urvalet som gjorde för denna uppsats var att välja det svenska magicforumet 

svenskamagic.com som plattform för analys. I enkäten som gjordes så namngavs 42 

användare (Se bilaga 3) och därifrån gjordes ett urval att endast välja 20 av dessa för analys. 

Enkäten skickades ut via en forumtråd på svenskamagic.com med cirka 25 000 användare 

men där långt ifrån alla är aktiva. Tråden hade 1400 visningar men på grund av sidans 

utformning framkommer det inte hur många unika visningar av tråden det var. Det urvalet 

gjordes för att få en hanterlig mängd data. Dem som inte kom med valdes för att motiveringen 

i enkätsvaren inte var tillräcklig, för att motiveringen på flera nämnda var för lik en redan vald 

                                                 
2 Halv deltagande observationsstudie, Se bilaga 2 
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användare, för att uppsatsskrivarna namngavs eller för att det blev för lite data i den 

dialogiska textanalysen.  

De med otillräcklig motivering kunde inte bekräfta status på den namngivna användaren. ”Vad 

gäller forumsidan gillar jag usel då han kan formatet legacy som är relevant och dessutom 

uppskattar jag de jag har som vänner rackapulsare, gazoline112, tobywan även om de inte 

skriver på forumsidan särdeles ofta. Truck är en annan person jag uppskattar, mycket för att 

jag har haft kontakt med honom. Samma med hattper.”.  

När motiveringen var för lik en redan vald användare begränsades det potentiella materialet 

då de annars kan ge en inkorrekt bild av kulturen på svenskamagic.com. ”214 och Usel. För 

de gör snapcast och skriver relevanta inlägg” då valdes den användaren som nämnts flest 

gånger.  

Av förklarliga skäl så har uppsatsförfattarna valt att inte analysera sig själva och har därför 

valts bort. Det är svårt att analysera sig själv objektivt men eftersom de svarande inte visste 

vilka som låg bakom enkäten nämndes båda uppsatsförfattarna. ”Låg status har troll som 

Lastblaster, tgd och steef.”, Vill inte hänga ut någon egentligen varken som hög eller låg 

status men jag ser väll mig själv som hög status (Mordai) de med låg status är folk som jag 

har gjort dåliga affärer med, som MItoMATIC och Sureloz.” 

Motiveringen för lite data gjordes på grund av att för lite trådar om eller med dessa användare 

med tillräckligt många relevanta svar hittades. Ett fåtal av de valda användarna valdes att bara 

analyseras i den netnografiska studien för att några analyser från den dialogiska textanalysen 

av användarnas språk på forumet skulle bli för lika varandra.  

6.2 VALDA ANVÄNDARE  

 

214:  

214 Gör han även en poddcast vid namn Snapcast där han pratar om investeringsråd gällande 

Magickort, men det pratar även mycket om formatet Legacy i sin helhet 

(http://mtgsnapcast.blogspot.se/).  

Beakid: 

Beakid är skaparen av SvenskaMagic.com.  

Rolex/Olle Råde: 
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Pionjär i kortspelet Magic: The Gathering, har spelat sen det kom till Sverige och har sedan 

dess vunnit en mängd stora turneringar över hela världen.  

Vampiric_Ninja: 

Vampiric_Ninja har gjort sig känd inom kulturen genom att skriva Magicartiklar som 

publiceras på svenskamagic.com. 

Scale: 

Scale är den högst rankade domaren i Sverige. 

Pelle: 

Användaren Pelle är ledamot i förbundet svenskamagic och ordförande i Svenskamagic 

junior3 

Timecode: 

Timecode äger och driver butiken mindstage (vasagaming.se) utanför svenskamagic, har 

tidigare även jobbat åt svenskamagicbutiken 4 

Ssapphire/Kenny Öberg: 

SSapphire har stora meriter som spelare och är den högst rankade spelaren på svenskamagic 

(svenskamagic.com).  

Skallbrand: 

Användaren Skallbrand är aktiv i forumet och användarna tycker att han är aktiv på ett trevligt 

sätt. Har närmare 6000 forumsvar sen han började använda svenskamagic.com 

(svenskamagic.com). 

Axefestis: 

Axefestis är certifierad säljare (svenskamagic.com) och driver butiken Eric & Oskars Magic 

AB utanför svenskamgic.(ericsmagic.se). 

Latsblaster:  

Latsblaster ses av andra användare som ett troll 5 

                                                 
3 Föreningen svenskamagic junior, Förbundet svenskamagic se bilaga 2 

4 Svenskamagicbutiken, butik på svenskamagic.com se bilaga 2 
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Prinsallan: 

Prinsallan är en certifierad säljare som betalar kickback5 till förbundet svenskamagic 

(Svenskakmagic.com).  

JonasN: 

Precis som prinsallan är han certifierad som betalar kickback6 till förbundet och precis som 

prinsallan så bedriver han ingen affärsverksamhet utanför Svenskamagic. 

Esmandil:  

Precis som prinsallan och JonasN är han certifiera säljare utan egen plattform.  

Tgd: 

Tgd anses vara ett forumtroll3 Han upplevs av många som väldigt arg.  

Serabella:  

Lurendrejare i det förflutna ryktet hänger kvar. 

Morex:  

Morex han hamnade på watchlist grad 3 7och blev polisanmäld av flera användare för 

bedrägeri. 

Bakelse:  

Bakelse har sålt eller försökt sälja förfalskade kort i minst fem dokumenterade fall. 

(svenskamagic.com).  

Hiddius: 

Hiddius har precis som morex sålt kort men aldrig skickat.  

Mindtrix:  

Mindtrix outade sig själv i den anonyma enkäten där han själv erkänner att han är ett troll.  

                                                                                                                                                         
5 Person som aktivt provocerar andra medlemmar på forumet eller skriver irrelevanta inlägg/ljuger mycket, Se 

bilaga 2 

6 En person som betalar pengar till förbundet för att få bedriva en företagsbaserad affärsverksamhet 

7 En lista över medlemmar som missköter sig i köp och sälj- delen på svenskamagic.com, se bilaga 2 
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Dessa användare har delats in i olika teman, i detta sammanhang är teman övergripande 

grupperingar som framkommit i enkätsvaren och den dialogiska textanalysen. Tema framkom 

genom likheter i det svar som kom in i enkäten eller i dialoger mellan användare. Teman är 

skapa artefakter, kunskap, inkluderande språk, goda säljare, kändisskap, provokatör, 

lurendrejare/lögnare, negativa affärsidkare, okunskap och ovårdat språk. 

7.0 ANALYS 

Det empiriska materialet har utnyttjats på två olika sätt där det första sättet har varit via en 

netnografisk studie, det andra en dialogisk textanalys. Därför har materialet delats upp i två 

delar där den ena delen utgör en enkätundersökning och den andra delen forumdialoger. 

Uppdelningen gjordes för att de valda metoderna är anpassade för olika typer av empiri. 

Enkäten gjordes i Google Drive och dialogerna är hämtade från forumtrådar på 

Svenskamagic.com.  

I den studerade kulturen så finns det medlemmar som har olika status. I den anonyma 

netnografiska enkäten fick medlemmarna komma med förslag på användare på forumet som 

de ansåg ha olika status, genom att svara på de fem frågorna i enkäten. Anledning till att 

användare blev namngivna var olika och flera svarande namngav samma användare. Totalt 

namngavs 43 unika användare. Anledningarna enkätdeltagarna angav som ger höjde statusen 

var väldigt varierande, allt från ”han är trevlig”, till ”Sidans skapare och myspysare”. Alla 

citat är hämtade från svaren som kom in med enkätundersökningen om inte annat anges. 

Genom att analyser enskilda användare så ger det en mer hanterbar mängd data. De enskilda 

användarna som har valts ut påverkar och bidrar mycket till kulturen på sidan. Eftersom de 

användarna som valts ut varierar i hur det påverkar kulturen går det då att få vetenskaplig 

relevans och att generaliseringen är relevant ur ett vetenskapligt perspektiv.    

 

 

7.1 NETNOGRAFI 

Teman är olika grupper som framkom under den netnografiska undersökningen. Teman är 

genomgående strukturer av närliggande ämnen som påverkar olika individers status inom den 

studerade kulturen. Genomgående för varje tema är att det går att koppla till medlemmarnas 

påverkan på onlinegemenskapen. Lévy tar upp begrepp som kunskapsgemenskap. Där menar 

han att det finns en gemensam kunskap inom communityn. Olika medlemmar kan då ta till ta 
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del av och bidra till den gemensamma kunskapen. Teman har valts ut för att gruppera olika 

saker som påverkar dem kollektiva kunskapen och då även användarens status.  

7.2 DIALOGISK TEXTANALYS 
Med hjälp av en dialogisk textanalys så har 14 trådar på forumet Svenskamagic.com 

analyseras utifrån språkbruket och innehållet i dialogen mellan och om forskningens berörda 

användare. Fokus kommer ligga på hur de valda användarna väljer att uttrycka sig i sitt 

språkbruk och hur deras roll på forumet kan uppfattas. Sedan ställs frågor till texten såsom, 

varför svarade personen? Vad vill den säga med sitt svar? Varför på just i denna tråd? för att 

sedan analyseras och förstås. Den teori som använts för att analysera språket är Ferdinand de 

Saussures teori om språkkultur. 

Den osynliga Delvern 

Den första tråden som har valts för analys heter ”Den osynliga Delvern” och är postat på 

forumbordet som berör regelfrågor. Tråden skapades 17/12-14 av en användare. Denna tråd 

valdes för att en högstatus användare (elitanvändare) bidrar till den kollektiva 

kunskapsgemenskapen genom att svara på en regelfråga på ett välformulerat och innehållsrikt 

sätt. Elitanvändaren som svarade på regelfrågan var den namngivna användaren Scale. Han 

använder sig av ett tydligt och professionellt språk när han förklarar regelfrågan. Språket som 

scale använder sig av för att svara på regelfrågan är väldigt fackligt och kräver goda 

kunskaper inom Magic för att förstås. Exempel på ’svengelska’ fackuttryck som används är 

”resolvat spellen”, ”snabbruling” och ”judge:n som tar callen”. Han använder ett språk som 

kan vara exkluderade för de som inte insatta i magickulturen på svenskamagic. Anledningen 

till att användaren Scale svarat är för det är en fråga riktat till gruppen domare, där Scale har 

den högsta ranken. Han är en person hängiven till att svara på regelfrågor när användare 

behöver hjälp, scales målsättning i den här tråden var att hjälpa till med en regelfråga för att 

föra vidare sin kunskap till communityn. Här finna tydliga exempel på den rådande 

språkkulturen på svenskamagic. 

Varför börja med legacy? 

Nästa tråd som analyserats analyseras heter ”Varför börja med legacy?” Skapad 19/3-15 

skriven i forumdelen allmänt av användaren tgd. I sin post i tråden använder han sig av ett 

några förkortningar om magickort såsom SDT och WoG. Även andra magicrelaterade 

magicförkortningar förekommer i inlägget. De språkbruk han använder kan kopplas till den 

rådande språkkulturen på svenskamagic.com och han förutsätter att alla läsare också är insatta 

i språkkulturen. För en icke insatt läsare blir då inlägget exkluderande. Även i denna text 

förekommer flertalet Magic relaterade fackuttryck såsom, Jund, kontroll, aggro och tresh, alla 
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dessa står för en typ av magiclek eller spelstil. För att förstå meningen med dessa uttryck och 

kunna delta i dialogen krävs det att man har koll på magicspråket men även att läsaren har bra 

koll på namn på olika lekar och deras betydelser.  

När Trådskaparen (TS) får sitt första svar på sin fråga från en användare replikerar han med 

ett språk som kan uppfattas som hårt och nedlåtande, han skriver att han inte bryr sig om just 

dennes åsikter i sakfrågan utan letar efter en mer generell åsikt. Många användare som väljer 

att kommentera i tgd’s tråd väljer att istället för att ge konkreta svar på hans tes att skriva 

irrelevanta inlägg utan grund. Användaren 214 lägger sig i diskussionen med ett inlägg och 

där han går igenom varje punkt av TS fråga och använder sig av goda argument och ett 

välutvecklat språk. TS försvinner efter det här iväg från tråden tills mot slutet med svar på 

några argument som dykt upp i tråden. Hans argument är nu mer konkreta än i de två första 

svaren och använder sig av ett mindre hårt språk, men går tillbaka till att vara otrevlig och 

använda sig av ett omoget språk när han svarar på de inlägg han inte tycker om. 

”@användare: #55 Jag trodde du arbetar som lärare? Behöver man inte läsförståelse för 

det?” (www.svenskamagic.com). Det visar på att det finns en jargong som kan vara svår att 

förstå och som man måste lära sig för att sätta sig in i kulturen. 

Ett antal användare svarar i tråden i hopp om att ändra TS åsikt och få honom positiv till 

formatet legacy, medan några användare svarar endast för att provocera TS för att få resultat. 

De som valde att svara i just den här tråden gjorde de för att provocera eftersom TS sedan 

tidigare är känt som ett forumtroll och de tog därför inte hans frågor och argument seriöst.  

 

 

Varför kallas WBG Dirt eller Junk? 

Nästa tråd som analyserades i den här uppsatsen är skriven i forumdelen allmänt av 

användaren Latsblaster och heter ”Varför kallas WBG Dirt eller Junk” skriven 1/7 – 2013. 

Språket som TS använder sig av i tråden är väldigt hårt och ofta med negativ klang. Han 

uttrycker att han inte håller med någon om deras svar i tråden, han anser sig själv ha rätt i 

språkfrågan på vad magiclekar borde heta, de existerande namnen är inte språkligt korrekta 

och saknar helt grund enligt TS. 

Senare i tråden börjar medlemmarna ifrågasätta vad som egentligen var frågan. Frågan i 

original posten var sedan länge besvarad och nu ansåg de som kommenterade tråden att 

Latsblaster bara trollade tråden. Användaren tgd svarar och använder sig av ett hårt språk där 

han ”attackerar” TS i sina inlägg, han skriver med ett negativt språk som kan tolkas som att 
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han är irriterad på TS. Den här tråden handlar om frågor och funderingar angående 

språkkulturen på forumet. 

Anledningen till att användaren tgd svarat i tråden var för att provocera TS och visa på att TS 

inte borde tas seriöst, han skriver i tråden:” Latsblaster är helt oförmögen att själv hitta 

information även om det går att söka upp/på svm. Endast han skulle få ett sådant svar. Han är 

som ett litet barn, man tröttnar tillslut på ”varför” –frågorna, speciellt när personen inte är 

ett barn” (www.svenskamagic.com). De andra användarna som väljer att skriva i tråden 

försöker förklara svaret på TS fråga eftersom de vill hjälpa till att bidra med kunskap till 

onlinegemenskapen.  

www.planeswalkerpoints.com 

Den fjärde tråden som valts att analyseras heter ”www.planeswalkerspoins.com” och är 

skriven 10/11 - 2014. Användaren i fråga vill veta hur han ska komma in och se sina 

Planeswalkerpoints8 Flertalet användare som kommenterar i tråden har haft samma problem 

som TS. 

Forumtråden har valts ut för att analyseras eftersom användaren Rolex i tråden hjälper de 

användare som inte kan se sina poäng. Han har tidigare haft samma problem och fått hjälp av 

Wizards of the Coast support. Rolex bifogar svaret i tråden på det mail han fått från deras 

support som innehåller väldigt detaljerad information om hur problemet skall lösas ” Jag fick 

det att funka till slut efter att ha mailat en del med deras support. De skickade mig en FAQ. 

Saxar in den här.” (www.svenskamagic.com). Rolex går in i rollen som en hjälpande hand 

och bidrar här med relevant fakta för att de medlemmar som vill se sina planeswalkerpoints 

ska få kolla dem. Denna typ av hjälp är uppskattad av en användare som skriver trådens 

avslutande inlägg med att tacka Rolex för all bra information som han tillfört till communityn. 

Det stärker den kulturella kunskapsbanken och är på så sätt även bra för onlinegemenskapen.  

Många användare har valt att kommentera för att följa tråden i hopp om att en användare ska 

ge det rätt svaret på frågan. Användaren Rolex väljer att svara i tråden då han har haft samma 

problem tidigare och vill hjälpa communityn att få svar på TS fråga då flertalet användare 

skrivit i tråden att de har samma problem.  

Banna Certifierade Försäljare från auktion 

Nästa tråd som valts för analysering heter ”Banna Certifierade Försäljare från auktion” 

skriven av användaren 214 4/3 – 2015. TS ber om en funktion till forumets köp och sälj-del 

                                                 

8 Ett system för att hålla koll på insamlade poäng från magicturneringar. Se bilaga 2 

http://www.svenskamagic.com/
http://www.svenskamagic.com/


25 

att inte tillåta certifierade försäljare att bjuda på auktioner. TS skriver med ett språk som kan 

uppfattas hatande och negativt laddat och direkt riktat till de certifierade säljarna. Han själv 

håller på med investerings tips i sin podcast som är uppskattat av medlemmarna, men det blir 

svårare för honom hålla på med dessa tips när de certifierade säljarna pressar upp priserna.  

Språket som används av användarna i tråden är negativt och riktas direkt mot de certifierade 

säljarna, de garderar sig tillsammans mot denna typ av verksamhet eftersom det enligt dem 

förstör det själva meningen med auktionssystemet för privatpersoner. 

Den certifierade säljaren JonasN skriver med ett informativt och moget språk där han 

försvarar de typ av verksamhet han bedriver ”det är då ibland säkrare och smidigare att det 

finns företagsförsäljare som ser till att det finns tillgång på kort som inte annars hade funnits 

på SVM genom att köpa in dem utomlands.”(www.svenskamagic.com). JonasN väljer att 

svara i tråden för att försvara de certifierade säljarna från 214’s smutskastning eftersom han 

anser att jobbet han gör inte förtjänar de hat det får och måste därför se till att hans 

verksamhet inte ses som negativ av alla övriga användare på forumet. Övriga användare som 

skrev i tråden svarade för att visa sitt stöd till antingen de certifierade säljarna eller till 214s 

kamp mot att de ska byta plattform och skaffa en egen plats att sälja sina kort på. 

Communityn anser att certifierade säljare påverkar onlinegemenskapen negativt.  

Dagens ros Tillägnas Beakid, Fabbe, Anthrox, Jokemon :) och andra omnämnanden 

Vidare så har forumtråden ”Dagens ros Tillägnas Beakid, Fabbe, Anthrox, Jokemon :) och 

andra omnämnanden” skriven av en användare 19/10 – 2013 valts att analyseras då den 

tackar Beakid för hans jobb med sidan. Språket som används här är inte så grammatiskt 

korrekt och det används väldigt mycket smileys istället för punkter. Resten av tråden består av 

tackanden och gillanden tillbaka från de användare som blivit nämnda i första inlägget och 

andra användare som håller med TS. Denna typ av foruminlägg bidrar till en bättre stämning 

på forumet och ökar kulturens utveckling. Användare som blir tackade för deras jobb får 

större motivation att fortsätta driva communityn framåt. Hela tråden handlar om att hylla de 

som bidrar till det positiva inom onlinegemenskapen.  

De användare som väljer att skriva i tråden gör de då de känner sig hedrade av TS och vill 

visa sin tacksamhet över att bli hyllade av TS. Några användare väljer att kommentera i tråden 

för att även de visa sitt stöd till skaparna av Svenskamagic.com. ”Ovanligt, kul att se 

uppskattning av sidan! :D”(www.svenskamagic.com). 

Intervju med Magali Villeneuve 
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Nästa tråd som analyserats är en artikel skriven av användaren Vampiric_Ninja, 4/5 – 2015. 

Artikeln är skriven utifrån en intervju med magicillustratören Magali Villeuve från Frankrike. 

Artikeln är väl utförd och beskriver Magalis vardag som Magic illustratör och som konstnär i 

Frankrike. Språket som används i texten är konkret och beskrivande, varje uttryck som skrivs 

förklaras noggrant av TS. Tillexempel SFFF som betyder sci-fi, fantasy, fantastique. 

Vampiric_ninja använder sig av ett välutvecklat språk i sin artikel när han sammanfattar den 

intervju han gjort och ställer bra frågor som får Magali att bjuda på massor av intressant 

information om hennes karriär som Magic illustratör. Denna typ av artiklar som 

Vampiric_ninja skriver uppskattas väl av medlemmarna på svenskamagic.com, de skriver i 

kommentarsfältet till artikeln att de är nöjda med denna artikel precis som alla andra. Att 

Vampiric_ninja skriver denna typ av artiklar bidrar till ökad kunskap till hela 

onlinegemenskapen. 

De som skriver i kommentarsfältet anser att Vampiric_ninja gjort ett bra jobb med sin artikel 

och skriver för att visa sin uppskattning till honom för att motivera Vampiric_ninja till att 

skriva fler likande artiklar i framtiden. Ett exempel från en användare som uppskattar 

Vampiric_ninja ”Ännu en skitbra artikel! Tycker hon bjöd på sig själv på ett bra sätt och det 

blev ärligt och intressant. Säkert mycket hennes förtjänst men tror nog att dina frågor bidrog 

minst lika mycket:)” (www.svenskamagic.com). 

Vad är semipimp? 

Nästa tråd som valts att analysera heter ”vad är semipimp?” skriven av en användare 16/5-

2015. Användaren ifråga vill veta vad uttrycket semipimp betyder. Ett flertal användare svarar 

hjälpande i tråden att de är ett annat ord för icke-engelska kort för att få deras värde att öka, 

uttrycket är myntat av användaren Prinsallan för att han ska få sälja sina kort för mer pengar 

än vad de är värda. Användaren Latsblaster kommer in i diskussionen med en förklaring på att 

semipimp betyder en halvhallick vilket bevisar att Latsblaster går med och trollar tråden, 

anledningen till att det uppfattas som att trolla är för att han kommer med en kommentar i 

tråden som inte har något med ämnet att göra. Latsblaster språk och deltagande i tråden blir 

irrelevant och störande då han inte tillför något till diskussionen som förs i tråden.  

Prinsallan lägger sig i diskussionen och går i clinch med de som skrivit för att försvara sitt 

uttryck semipimp med att korten blir coolare och därmed mer värda. De användare som svarar 

hjälpande att uttrycket semipimp är ett begrepp myntat av Prinsallan hjälper till att sprida 

kunskap vidare till kulturen, samtidigt som de förklarar att de ogillar de certifierade säljarnas 

sätt att höja priset på kort. Här går språkkulturen som används på svenskamagic och 
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onlinegemenskapen ihop. Genom att prinsallan uppfinner ett nytt ord som accepteras av 

många inom kulturen och som också bidrar negativt till onlinegemenskapen.  

Användare som svarar i tråden har som baktanke att varna för uttrycket semipimp då det bara 

är ett annat ord för högre pris på ett kort. En användare anser att semipimp finns endast för att 

prinsallan ska få sälja sina ospelbara kort. ”Oftast pinsamt försök från Prinsallan att sälja 

ospelbara kort till överpriser är min definition.”(www.svenskamagic.com). 

Sylvan Safekeeper 

Nästa tråd som har valts är från delen av svenskamagic som kallas kortpärmen, där 

användarna kommenterar specifika kort. Den här tråden har skapats av användaren mindtrix 

7/3-12 och den handlar om kortet som heter Sylvan Safekeeper och är ett kort skapad av 

Rolex för att han vann en stor turnering. Mindtrix börjar artikeln med att ifrågasätta varför 

kortet föreställande Olle Råde inte är en alv. Mindtrix använder ett väldigt nedlåtande och 

sarkastiskt språk mot den användaren som inte håller med om hans argument och börjar 

använda sig av ett nedlåtande och bryskt språk där han skriver personangrepp. Mindtrix 

fortsätter i sitt nästa svar att strunta i den argumentation han får emot sig och använder sig av 

samma språkliga ton mot den användare han hamnat i clinch med, han citerar den kritik han 

fått emot sig och ändrar lite av de språkliga och lägger in några nedlåtande ord såsom 

stolpskott och korvryttare. ”Angus Busted! Du har just bevisat för hela ”magicsverige” (som 

om de vore en grupp att skämmas inför?) att du är ett stolpskott och en korvryttare. Puss!” 

(www.svenskamagic.com).  

Användare som skrivit i denna tråd gjorde det för de vill säga emot Mindtrix argument om att 

Olle Råde är en alv. De kommer med konkreta kommentarer om att Olle Råde är en människa 

och inte alv. När Mindtrix går in för att medvetet provocera så bidrar han negativt till 

onlinegemenskapen. Även fast några av de som svarar märker på Mindtrix sätt att skriva så 

låter det inte Mindtrix påståenden gå oemotsagda utan väljer att säga emot för att stärka 

gemenskapen. 

Watchlist - Bakelse 

Nästa tråd som analyserats är en tråd startad av en väktare på forumdelen watchlist den 11/12 

-2013 anmäld av fem medlemmar på forumet. Personen som är omnämnd i tråden är 

användaren Bakelse som blivit anklagad för att ha sålt falska kort till andra användare. Flera 

användare säg att det fått vänta länge på sina kort vilket gör att deras språk blir negativt 

laddat, det är inte uppskattat att på forumet sälja förfalskade kort med flit.  
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Användaren Prinsallan skriver i tråden med ett anklagande språk riktat till Bakelse som 

bevisar på att han här lite osäker på den här personens trovärdighet ”Ville byta in 17 NM 

revised Duals för 5500 kr store credit, men ändrade sig och betalade för korten han bizzat 

mig på istället-- antagligen då han visste att de kort han hade var fejk och att jag som proffs 

skulle märka det när de inbytta korten dök upp....” (www.svenskamagic.com). Från 

kommentarerna i tråden går det utgöra att flera medlemmar har fått ursäkter av Bakelse för de 

falska korten och även fått pengarna tillbaka, men han kvarstår på watchlist med grad 3. 

De användare som väljer att kommentera watchlist tråden gör det då de vill berätta om sin 

kontakt och affärer de gjort med Bakelse för att varna om hans trovärdighet. 

Watchlist - Hiddius 

Nästa tråd är även de en tråd från watchlist skapad av en väktare. Skriven 3/1- 2015. Den 

användare som är anmäld till watchlist är Hiddius, Grad 2 anmäld av tre användare för att ha 

sålt kort men inte skickat ut korten/bara skickat några av de sålda korten. Flertalet av 

medlemmar skriver i tråden att de är besvikna på Hiddius vilket syns på deras språkbruk som 

kan uppfattas som att de är besvikna, en användare skriver: (Köpte kort från Hiddius med 

massor var från fel expansion men det kan jag leva med men det saknades ca 40 kort som jag 

aldrig fick)” (www.svenskamagic.com). Det är en hårdstämning i tråden och en användare har 

utlovat en polisanmälan till användaren Hiddius. Inläggen i tråden kan liknas vid påhopp om 

personen på watchlist, En specifik användare i tråden har haft extra mycket problem med 

Hiddius, han har börjat få det han betalat för men i väldigt små steg. Diskussion fortsätter på 

forumdelen Skamvrån där användaren prinsallan frågar efter en användare som känner 

Hiddius. När användare inte sköter sig säger communityn ifrån då de negativa handlingarna 

påverkar onlinegemenskapen i negativ riktning.  

Gällande kommentarerna i tråden så vill användarna varna för den här medlemmen då han vid 

flera sålt massor av kort han inte skickat ut och användare i tråden har känt sig lurade.  

Någon som känner Hiddius? 

Tråden heter ”Någon som känner Hiddius?” skriven 26/1- 2015 skriven av användaren 

Prinsallan i forumdelen skamvrån. Flera medlemmar skriver i tråden och försvarar hiddius 

och skriver hjälpande hur han går att få tag på. De anser att han inte är en lurendrejare utan är 

”en reko person som är lite off”. Inläggen som skrivs i tråden kan liknas vid påhopp mot 

Hiddius då språket de använder är negativt riktade mot honom, och flertalet medlemmar 

beskriver att det inte finns någon som helst anledning att lita på honom då han lurat folk och 

inte skickat kort förut. En medlem i tråden försöker skydda Hiddius genom att säga att alla 
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kan göra fel men det framkommer i tråden att det här är något han gjort flera gånger förut och 

på deras språk i inlägget kan det uppfattas som att han inte bryr sig om att han misskött sig 

och bara fortsatt blåsa folk. ”Det här är inte vilket fall som helst, han har misskött sig 

upprepade gånger. Sen tycker inte jag att det är den som har blivit blåsts ansvar att ringa runt 

till en massa folk. Det är den som har gjort bort sig som ska ta tag i saker och ting.” 

(www.svenskamagic.com). Det språket som används visar på den språkkultur som 

förekommer på svenskamagic. 

I forumtråden om Hiddius har flera användare valt att skriva ut sin ilska mot hiddius då de 

inte verkade fungera att uttrycka sina aggressioner via watchlist då ingen enligt tråden verkar 

sett dem.  

Mindstage Premiere 

Nästa tråd som valts att analyserats är en nyhetsartikel som heter ”Mindstage Premiere” 

skriven av användaren Timecode 18/12 -2014. Timecode annonserar här ut att affären Vasa 

Gaming i Göteborg kommer nyöppnas som Mindstage och att Timecode tar över ägandet av 

butiken vid nyöppningen. I kommentarerna kan man läsa att ett antal medlemmar ser väldigt 

positivt på denna nyöppning och hyllar Timecodes arbete som han lagt ner på butiken och 

anser att den är mycket fräschare sen han tog över. Att Timecode har ett bra och bemötande 

språk i sina och är trevlig i sina kommentarer när han svarar på frågor angående butiken visar 

på hans intresse att bidra till kulturen på forumet och främja magicspelande både lokalt och på 

internet ”Defco: Har du varit på vasa det senaste? :) Ett och annat penseldrag har allt redan 

dragits. Och ett och annat dygns renoverande har lagts ner från min sida. ;P Men ja, än finns 

det mycket att göra!” (www.svenskamagic.com). Genom sina handlingar bidrar Timecode till 

onlinegemenskapen både online och offline. Gemenskapen blir den samma även när den sker 

offline eftersom plattformen är just en onlineplattform.  

De som skriver i nyhetstråden skriver för att visa sitt stöd till Timecode och nyöppnande av 

Mindstage, de vill visa sin uppskattning till timecode som en bra säljare och gör detta genom 

lyckönskningar till Timecode.  

Sökes i sista sekund: Kommentator till SM! 

Den näst sista tråden som valts att analyserats heter ”Sökes i sista sekund: Kommentator till 

SM!” Den är skriven av medlemmen Pelle 1/05 – 2015. Pelle var en av arrangörerna till 

Svenska mästerskapen i Magic 2015 och sökte i sista sekund efter en kommentator till den 

stream som skulle sändas från turneringen och kommenteringen ska ske på engelska. Han 

skriver ett väldigt informativt inlägg där han söker en kommentator som gärna ska ha tidigare 
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kunskap från att kommentera Magic och ha goda kunskaper inom engelska. Kommentarerna i 

tråden är väldigt enformiga, flera användare skriver korta inlägg och använder sig av nästan 

samma ord ”kommentera på engelska”, detta blir ett genomgående tema för de första 

inläggen i tråden och ett flertal medlemmar är väldigt kritiska till valet av att kommentering 

på engelska då de är flertalet användare som anser att det blir lättare att förstå om streamen är 

på svenska. Pelle’s anledning i tråden att ha kommentatorer på svenska är för att inte 

exkludera engelskt talanande personer och nå en större målgrupp. Många är mot 

inkluderandet för att de är rädda om kulturen och är rädd att den ska föräldrars när språket 

också förändras. ”Språket för sändningen har varit en öppen diskussion internt. Det finns 

många faktorer, bl.a. vill SvMTV ha sina sändningar på engelska eftersom de vill ha många 

tittare som möjligt och statistiken visar att det är många utanför Sverige som titta.” 

(www.svenskamagic.com).  

Det är flertalet användare som i tråden valt att kommentera för att visa att de är missnöjda 

med valet av att kommentera på engelska och hoppas på en förändring genom att 

kommentera.  

8.0 RESULTAT 

Eftersom analysen har delats in i en netnografisk analys där det har undersökts en webenkät 

och en del där forumtrådar har analyserats efter en dialogisk textanalys kommer resultatet 

också delas in där efter. En tredje del kommer också finnas där de båda olika resultaten slås 

ihop och övergripande slutsatser dras.  

8.1 RESULTAT – NETNOGRAFISKA UNDERSÖKNINGEN  

Det resultatet som har framkommit i den netnografiska undersökningen är att det finns 

skillnader i status på svenskamagic.com i användarnas perspektiv. Genomgående för svaren 

som inkom i enkätundersökningen var att det gick att finna några teman för vad som gav hög 

respektive låg status. Sammanfattat så är det fem teman som ger hög status samt fem teman 

som ger låg status. Alla de teman som nämndes i den undersökande enkäten var: 

Hög status – skapa artefakter, kunskap, trevligt bemötande, god säljare och kändisskap.  

Låg status– troll, Lurendrejare/lögnare, Negativa affärsidkare, okunskap och ovårdat språk. 

Svaren som kom in kunde i vissa fall namnge en användare den svarande ansåg ha hög eller 

låg status eller också en grupp med icke namngiva användare som hade hög eller låg status. 

Även svar som enbart bestod av anledningar till hög kontra låg status kunde ges. När en 

jämförelse av teman mellan hög och låg gjordes kunde man se att vissa teman som ger hög 

status har ett rent motsatt tema som ger låg status exempelvis kunskap kontra okunskap. I 
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vissa fall kan en överlappning i motsatserna ske som lågstatustemat troll, den har delar av sin 

motsats i skapa temat, skapa artefakter, temat kunskap och temat trevligt bemötande. Även 

temat kändisskap går att koppla som en motsats till temat troll. Det ger resultatet att eftersom 

alla teman som ger hög status har en rak motsats eller har egenskaper vars motsatser finns i 

flera teman som ger låg status betyder det att om en användare gör något bra så ökar statusen 

men gör denne motsatsen så sjunker statusen. Det finns tydliga rätt och tydliga fel ifrån 

communityns perspektiv.   

Att dessa teman generellt delas av communityn framgår av svaren från enkäten men hur 

graderingen av teman ser ut sker på det individuella planet. Saker som påverkar på det 

individuella planet kan vara om personen i fråga själv har blivit utsatt för en scammer och då 

anser att det är värre än ett troll. Det kan också vara att personen har blivit trevligt bemött och 

därför anser att det ger högre status än kändisskap. Därför visar resultatet från undersökningen 

bara på vad användarna anser påverka status och hur det påverkar status men inte i vilken 

utsträckning. Alla teman nämndes inte av alla som svarade på enkäten men alla teman 

framkom i ungefär lika stor utsträckning. Det ger resultatet att det finns gemensamma 

värderingar inom kulturen och att en delad kravbild på hur en bra respektive en dålig 

användare ska vara för att passa in i mallen. 

Tema – Skapar artefakter 

Artefakt förklarar NE som ”Av människohand fabricerat föremål, produkt eller 

effekt.”(NE.se). I det här sammanhanget syftar en artefakt på en kulturell efterlämning skapad 

av en utövare och som bidrar till främjandet av den kulturella gemenskapen i communityn. 

Användaren Beakid är svenskamagics skapare och utvecklare. Han var med och grundade 

sidan, den ultimata kulturella artefakten, och är fortfarande aktiv i utvecklingen av sidan. 

Förutom att grunda och driva sidan framåt så är han alltid hjälpsam och snabb på att svara när 

problem dyker upp. Han är även snabb på att försöka fixa dessa problem. Det gynnar hela 

commuityn att han skapat sidan och driver den framåt, detta påverkar Beakids status bland 

medlemmarna. Med skapandet av artefakter innebär att medlemmar skapar produktioner som 

bidrar till communityns gemensamma kulturarv. Det kan vara olika former av journalistiska 

produkter. Ett exempel är användaren 214. Hans status på forumet påverkas av att han gör 

podcasten snapcast. Eftersom han där hjälper medlemmar med lägre kunskap än sig själv på 

ett uppskattat sätt får han högre status. Ett exempel kan vara investeringstips-delen av 

podcasten snapcast. Där kommer han med råd om vilka magickort som han tror kommer bli 

en bra investering. Medlemmarna uppfattar de som att han ofta har rätt i sina investeringsråd 

och det höjer status för att han hjälper dem tjäna pengar. En annan som skapar artefakter till 

kulturen är användaren Vampiric_ninja, det höjer hans status bland de övriga användarna för 
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att han skriver intressanta och välformulerade artiklar om ämnen som berör. På samma sätt 

som tidigare nämnt för 214, förmedlar Vampiric_ninja kunskap till communityn i sina artiklar. 

Att göra saker som stärker communityn i stort höjer en användares status oavsett på vilket sätt 

det görs. ”Det beror på hur man definierar hög status. Jag skulle säga att tex. de medlemar 

som skriver artiklar som är intressanta enligt mig är medlemar med högstatus.” Personer 

som skriver bra artiklar Många artiklar håller kanske inte så hög kvalité så artikelförfattare 

ger inte status i sig de måste vara kvalité för att ge status”. Precis som Katharina Rumpf 

kommer fram till i analysdelen av hennes forskning så framstår det som att det förekommer 

vissa sektliknande strukturer inom den studerade kulturen och det hon kallar fandom går att 

koppla till religiös fanatism (Rumpf, K 2010). 

”Hög status: SVM eldsjälar som bidrar till utveckling av miljön och god stämning 

SVM veteraner personer som varit aktiva länge och bidragit mycket genom åren...”. Det kan 

uppfattas som att användare som inte bedriver verksamhet på någon annan plattform än 

svenskamagic utnyttjar systemet och det eldsjälarna har lagt ned tid och kraft på, för egen 

vinning de då inte skapar artefakter och på så sätt bidrar till kulturen. Men eftersom Timecode 

har en egen plattform så framstår han mer seriös i sin verksamhet. Försäljningsverksamhet 

som framstår seriöst höjer status på forumet. Detta för att det ger större utbud på magickort på 

den svenska marknaden vilket gynnar communityn och leder till tillväxt. Timecode har skött 

sin verksamhet på ett bra sätt och har inga anmärkningar. Det leder också till ökad seriositet. 

Även medlemmar som innehar sällsynta eller dyra magickort anses av vissa ha en högre status 

på forumet för att de på så sätt skapar ett kulturarv och det är en typ av artefakt. För att förstå 

varför det är en artefakt och varför det stärker communityn så måste man förstå att det finns 

en sorts konkurrens mellan länderna. Riktigt sällsynta kort i riktigt bra skick finns i väldigt få 

upplagor och på så sätt höjer det hela landets communities status. På så sätt höjs statusen för 

communityn i stort med hjälp av individers samlingar. Detta gäller i regel bara väldigt 

sällsynta kort eller samlingar. Användaren Timecode har sin verksamhet både på 

svenskamagic och på sin egen plattform Mindstage med en fysisk butik i Göteborg. Många 

aktiva medlemmar på svenskamagic bor i Göteborg. Att tillgodose en stor marknad som 

Göteborgs lokala magiccommunity utgör, höjer status där. Statusen lokalt smittar av sig hans 

status höjs online för att en stor del av Göteborgs lokala Community också finns online. 

SVMs eldsjälar bidrar till utvecklingen av miljön och skapar god stämning på forumet. Dessa 

personer bidrar till främja utvecklingen av Sveriges magiccommunity. Bidragande till en god 

stämning är en viktig del av utvecklingen för användare på forumet att utöka sin status och det 

kan även bidra till en chans för andra medlemmar att haka på och samtidigt förbättra sin egen 

status. Ett väl utfört artikelförfattande anser många användare påverka statusen i en positiv 
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riktning. Det bidrar till att stärka den befintliga kunskapsbanken som communityn har och på 

så sätt bidrar till att stärka kulturen. Även här går det att dra kopplingar till Rumpfs forskning. 

Hon menar att aktivitet och skapande är viktigt för den communityn hon har studerat och även 

fast hon inte använder begreppet status så menar hon på att aktivitet och skapande ger det som 

i denna uppsats kallas hög status (Rumpf, K 2010). 

Tema - kunskap 

Kunskap och kunskapsförmedling är ett viktigt tema när det kommer till att påverka status. 

Genom att sitta inne på god kunskap i exempelvis regler, kortens värde eller eventuella 

värdeändringar, communityn i stort eller lekbygge. För att kunskapen ska påverka  status 

behövs den förmedlas på ett sätt som gör att övriga communityn kan ta del av den och genom 

det bidra till den gemensamma kulturen. När det sker så ökar den kollektiva kunskapsbanken 

för communityn och på så sätt ger det kunskapsförmedlaren högre status. Användaren 214 

sitter inne på mycket kunskap så främjar han kunskapsgemenskapen inom kulturen och när 

han väljer att dela med sig till resten av communityn ökas den kollektiva kunskapsnivån. Att 

vara domare ger en användare en hög status då det är viktiga för att hjälpa användare på 

forumet med regelfrågor och även för att få arrangera större turneringar. Genom att arrangera 

turneringar så får fler spelare möjlighet att sätta sig in i hobbyn och det gör att communityn 

växer. Genom att göra det så ökar antalet domare i Sverige och det främjar magicspelande 

över hela landet och communityn i stort.  Stor regelkunskap på och utanför svenskamagic 

bidrar till ökad förståelse för spelets regler när det förmedlas på rätt sätt. Hjälpande och 

relevanta kommentarer i svenskamagics forum leder till ökad kunskap i communityn och 

stärker kulturen. ”SVM veteraner personer som varit aktiva länge och bidragit mycket genom 

åren”.  Med SVM-Veteraner menas Svenskamagics äldsta medlemmar som varit med i många 

år, har goda kunskaper om sidans funktioner och även bra kunskaper om Magic: The 

Gathering i sin helhet. ”Beakid - Sidans skapare och myspysare. ”. 

Grundaren Beakid har goda kunskaper inom allt från magicspelteknik till webbdesign och 

programmering. Moderatorerna hjälper till om problem uppstår i en forumtråd och bestraffar 

de personer som inte sköter sig. De är engagerade och bidrar till god stämning på forumet och 

får därmed en högre status inom kulturen enligt användarna. Aktiviteten på forumet kan höja 

statusen på en medlem förutsatt att aktiviteten bidrar positivt till kulturen på communityn i 

stort. Genom en hög aktivitet ökar den gemensamma kulturen. Även aktiviteten när det gäller 

själva kortspelandet påverkar statusen.  

”Personer med reell makt - admins, väktare.” anses bidra till kulturen och höjer därmed sin 

status. De har som uppgift att se över commuityn så alla användare sköter sig, när en 
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användare misskött sig på forumet så meddelar admin denna användare att den gjort fel och 

försöker rätta till problemet i fråga, detta påverkar status då det är engagerade i att lösa 

problem som uppstår på forumet och på så sätt håller ordning på utövarna av kulturen och 

kulturen som stort. Väktarens status höjs av att vara driven i att hjälpa användare när något 

gått sett i en affär antingen mellan två användare eller när det skett något fel på en auktion, till 

exempel att köpare inte betalat eller säljare inte skickat korten som köpts. När medlemmar tar 

del av den gemensamma kunskapen som finns så är det lättare för de nya att bli en del av 

kulturen.   

Tema – inkluderande språk 

Att bli bemött på ett trevligt sätt är enligt många användare viktigt och de görs de av Beakid 

som anses vara sidans ”myspysare” enligt en av medlemmarna på forumet, vilket kan tolkas 

som en kunnig användare med glimten i ögat som framstår på ett trevligt men drivet sätt. 

Användaren Användare som har fått ett rykte om sig att ha en trevlig personlighet och att han 

framstår som trivsam personer upplevs lätta att ha att göra med och det gör att folk känner sig 

inkluderade i kulturen. Att vara aktiv i formen på ett gemytligt sätt höjer statusen då det 

uppskattas av många medlemmar och att det sprider en glad stämning i communityn. Att vara 

trevlig och sprida god stämning räcker enligt användarna för att påverka status uppåt. Trevliga 

användare som i forumet bidrar till en god stämning för andra medlemmar. Bra stämning i 

forumet ger glada medlemmar och sprider en positiv stämning i hela communityn, och 

stämningsspridaren anses då få en hög status. Om ett korrekt språk används och är framgår 

välformulerade leder det till ökad status i andra användares ögon. Både innehåll och hur 

inläggen ser ut och är formulerade påverkar alltså statusen. En språklig standard sätts då av 

användarna och en språkkultur uppstår. Användare som är drivande i utvecklingen av den 

språkkulturen får då högre status. Att språket påverkar visar det här citatet ”Att vara insatt i 

spelets "lingo", slang, kan påverka status positivt, men jag tror inte att det har en jättestor 

påverkan. Jag tror att det finns flera sätt att använda språket på för att sälla sig till en 

maktfull grupp. Det kan vara att använda oklandervärd svenska vid alla tillfällen, eller att 

använda gamer-svenska eller onlinespråk.  

Simleys kan påverka någons status som att den är trevlig, tror jag (smileys bör ses som en del 

i språkbruket!).”. 

 

 

Tema – goda säljare 



35 

En av svenskamagics viktigaste delar är den som berör köp och sälj. Tanken är att 

privatpersoner där ska köpa, sälja och byta kort med varandra. Något som det här citatet från 

enkäten visar på ”Prinsallan har låg status bland många medan exempelvis Axefestis har 

betydligt högre. Kan det vara så enkelt att prinsallan yttrar sig en hel del och är frontmannen 

för företagsförsäljarna? Han har även ganska mycket högre priser än exempelvis Axefestis 

som ligger ungefär på privatpersonsnivå.” När en affär, även kallad bizz avslutas så måste 

användarna lämna ett omdöme över hur de tycker att affären har gått. Som tema så faller de 

som bedriver certifierad försäljning bort. Goda säljare har varit duktiga på att sköta sina 

affärer på svenskamagic under en längre period och har blivit uppskattade på forumet som 

professionella och är ofta varmt rekommenderade att köpa från.  

Att sköta sina affärer bra, ha ett bra utbud och samtidigt hålla sig till överåtkomliga priser är 

något som bidrar till att en användare anses ha en högre status. Torget är svenskamagics 

mötesplats för köp och sälj, en bra referens härifrån ökar statusen hos den användaren som får 

den. Ju fler positiva referenser desto högra status. Det beror på att medlemmar som sköter sina 

affärer på ett korrekt sätt underlättar för andra spelare på så sätt att de ökar utbudet av kort i 

omlopp. Det gör det möjligt för fler att börja spela och lättare att få tag på kort, vilket stärker 

kulturen och får den att växa. Goda säljare gör att onlinegemenskapen kan växa och bidrar till 

att det är lättare att bli en del av kulturen.  

Tema – kändisskap 

Olle Råde är en legendar när det kommer till Magic i Sverige. För att ha uppnått den status så 

har han skördat framgångar på den internationella Magicscenen. Han blev första svensk att 

väljas in i Magics hall of Fame. Tack vare sina framgångar så är han mer känd för sitt riktiga 

namn än sitt svenskamagic nick. Bra magicspelare får hög status för att de är skickliga spelare 

som kan förmedla sin kunskap vidare till de mindre erfarna spelarna. Det hjälper 

magiccommunityn i Sverige som helhet att bli bättre på Magic: The Gathering. ”Kändisar 

som t.ex. Rolex, certifierade domare och till mindre grad, försäljare med stora utbud är de jag 

anser ha högre status.”.  

 Han är en känd profil på den svenska magicscenen. Rolex framgångar som magicspelare har 

gett honom ett kändisskap inom den svenska magiccomunityn. De flesta på svenskamagic vet 

vem han är och anser att han är en bra förebild. En annan som kan falla inom temat 

kändisskap är SSapphire/Kenny Öberg. Han är den högst rankande spelaren på 

svenskamagic.com det ger kollektivet en förebild att se upp till och bevisar att svenskar kan 

lyckas även i moderntid (2010-talet). Precis som Rolex så delar han sin kunskap på forumet 

Svenskamagic. Att vara högt rankade magicspelare och inte skryta om det ger en höjer 
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statusen bland andra magicspelare för att det visar på professionellt beteende och det ger 

kulturen förebilder att se upp till och skapar idoler för kulturen i stort. En pro player är en 

duktig Magicspelare som fått sin status efter att ha nått stora framgångar inom 

magicturneringar och sedan delat med sig med magiccommunityn. Domares status höjs för 

det arbete de lägger ner på forumet med att svara på de regelfrågor som ställs i forumet. ”Hög 

status - Bra spelare med relevant input: Rolex,  

Ludde, Kenny(Öberg) Dennis Rachid, theBear, etc.” 

Tema – provokatör  

Ett forumtroll är användare som medvetet provocerar andra användare. Användare gillar inte 

att bli provocerade och det stör stämningen i communityn och exkluderar folk från kulturen. 

Mindtrix är ett forumtroll. Det finns olika sätt som ett troll kan provocera på det kan var allt 

från irrelevanta inlägg till att vara allmänt dryg i forumtrådar. Mindtrix är en typ av forumtroll 

som provocerar genom att hetsa andra medlemmar för att få resultat. Det kan bland annat ske 

genom att Mindtrix förolämpar den utsatta medlemmens mamma. ”Är inte din mamma 

ganska lik Grandmother Sengir? Eller nej just det, hon är ingen vampyr, eller?”. 

 Latsblaster anses också vara ett forumtroll vissa anser att han provocerar enbart med sin 

närvaro på grund av hans rykte. Han provocerar andra medlemmar i forumet. Det sker på 

många olika sätt bland annat genom att inte ta till sig motargument, förolämpar, skriver 

irrelevanta inlägg och kommentarer och hetsar andra användare. När en användare utför ett 

arbete som inte når upp till standarden för vad som är brukligt så sänker det statusen på 

utföraren. (Lägg till nytt citat).  

Användaren tgd, precis som mindtrix och Latsblaster ägnar mycket tid till att provocera andra 

användare på forumet. Han har en hård framtoning i sitt sätt att vara. Det är provocerande för 

att han kan anses vara en elak människa i communityns ögon. Elaka människor sprider en 

dålig stämning i communityn och retar upp många användare. Tgd framstår som en arg person 

och det blir exluderande då det kan skrämma bort potentiella nya användare och även de som 

redan är medlemmar av kulturen. Det gör att kulturen inte växer eller rent av minskar. Andra 

användare anser att tgd har attitydproblem. ”Aktivitet som slösar tid, irriterar etc. -> lägre 

status” det visar på att provokatörer stjäl tid av andra användare genom deras negativa bidrag 

till kulturen.  

Tema – lurendrejare/lögnare 

Lurendrejare är till skillnad från nästa tema inriktat på privatpersoner. Lurendrejare innefattar 

medlemmar som inte bedriver företagsverksamhet.  Att lura till sig pengar eller kort är inte 

http://www.svenskamagic.com/kortparmen/index.php?cardid=3083
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uppskattat, användare som gör det sjunker i status när så sker. Communityn tappar förtroende 

för varandra och en viss misstänksamhet kan spridas det leder till ett exluderande och en 

ovilja att hjälpa andra medlemmar av kulturen. Att fara med osanning i bytessamanhang 

påverkar på samma sätt också statusen negativt. Morex har en historik av lurendrejeri och har 

blivit stämplad som en dålig användare att göra affärer med. Han har sålt kort på auktioner, 

tagit emot pengar men inte skickat korten som budgivarna vunnit. Detta ledde till en 

gemensam polisanmälan från flertalet drabbade medlemmar. I en Community där köp och sälj 

är en viktig del av status blir sådana handlingar väldigt allvarliga och sänker användarens 

status rejält. Ett citat som visar på det är ”Degraderas: Bryta mot reglerna vid köp/byte, bete 

sig dåligt i forum eller successivt sluta engagera sig.”.  

Serabella är en erkänd notorisk lögnare. Han har i det förflutna påstått sig ha flertalet dyra 

kort han inte har ägt. Hans status beror på att han dels har försökt att sälja kort han inte haft 

och att han försökt höja sin status genom att påstå sig ha gamla dyra kort (högstatuskort). Att 

skryta ger negativ klang i communityn eftersom serabella på så sätt anser sig mer värd än 

andra medlemmar och det stämmer inte överens med kulturens värderingar. För att en 

användare ska hamna på watchlist så ska den ha aktivt lurat en annan användare på pengar 

eller magickort. ”Låg är alla på watchlist”. 

Har en spelare en historia av att ha fuskat medens denne spelat Magic: The Gathering utanför 

forumet så kan de smittas av till dennes status på forumet om de framkommer. Fusk 

uppskattas inte av onlinegemenskapen Svenskamagic.com. Medlemmar kan bli bannlysta från 

att använda olika funktioner på sidan, olika sub-forum eller hela sidan. Medlemmar som blir 

bannade från att använda hela sidan saknar totalt status eftersom de har gjort saker som fått 

dem utkastade helt från communityn. Där de framkommer att en moderator eller väktare 

missbrukar sin makt sänks deras status i användarnas ögon. Det kan bland annat vara att dem 

tar bort korrekta inlägga i en forumtråd eller ändrar korrekta referenser i avslutad affär på 

forumet. Det här temat påverkar onlinegemenskapen mycket negativt genom att sprida dålig 

stämning som gör att folk lämnar.  

 

Tema – Negativt affärsidkande  

Negativt affärsidkande är ett tema som liknar temat lurendrejare genom att båda har med köp 

och sälj att göra. Men till skillnad från lurendrejare så har de som anses vara negativa 

affärsidkare inte lurat folk utan de är företag. Ett företag måste använda moms och det gör 

dels korten dyrare i sig att köpa och dels påverkar det statistiken sidan för över priser. På sikt 

leder det till att priset sidan rekommenderar till vanliga användare också höjs eftersom den 
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funktionen använder statistik över tidigare sålda kort. Det gör att hobbyn blir dyrare att utöva 

och en dyrare hobby är exluderande för att färre faktiskt har får och för att färre anser sig 

kunna lägga ut de pengar som krävs då de anser att det bara är en hobby.  Att nyttja 

svenskamagic som plattform på ett företagsliknande sätt kan både ge hög och låg status. När 

ett företag bara bedriver verksamheten på svenskamagic så blir det inte så uppskattat av 

många användare då de anser att företagsförsäljningen förstör priserna för privatpersoner. 

Många anser även att det går emot konceptet med svenskamagics köp och säljdel och att det 

då också påverkar statusen negativt. Negativt affärsidkande gör hobbyn dyrare och hindrar i 

och med det onlinegemenskapen från att växa.  

JonasN köper in stora mängder kort för att sälja vidare till högre priser. Att köpa endast för att 

sälja vidare ses i de flesta fall som något dåligt för kulturen. En anledning som stärker det 

dåliga är höga priser gentemot privata säljare. Butiksverksamhet i allmänhet tar kunder från 

privatpersoner och på så sätt går emot den ursprungliga tanken med funktionen köp och sälj 

på forumet. När dessutom den certifierade säljaren saknar egen plattform för sin verksamhet 

drar det ner dennes status ännu mer för att de andra användarna anser att säljaren utnyttjar 

svenskamagic.com till annat än ursprungssyftet. JonasN dessutom bosatt i Norge vilket ger 

högre portokostnader men han är registrerad som svensk medlem (svenskamagic.com) (det 

går att ställa in att användaren bara vill se svenska auktioner, bland annat för att slippa högt 

porto och överföringsavgifter till utländska banker) (posten.no). ”Låg: JonasN Prinsallan 

Esmandil Alltså alla som köper upp stora mängder kort bara för att sälja till överpris”. 

Prinsallan är känd för att länge ha köpt in kort billigt för att sedan sälja vidare dyrare på 

Svenskamagic.com via sitt företag House of Magic. Han myntade begreppet Semi-pimp på 

svenskamagic, kort på andra språk än engelska. Detta har medfört att dessa kort har stigit i 

värde. Han lägger ofta upp väldigt stora auktioner med upp mot 100 000 kort på varje, där han 

säljer de flesta korten till högre priser än vad de är värda ofta med många kort som är semi-

pimp, och värderar dem högre än vanliga engelska kort. Eftersom han säljer kort dyrare än 

vad de är värda så börjar fler höja priserna så det i slutändan blir så han trissar upp 

medianpriserna på kort vilket gör det dyrare för andra användare och ger honom en lägre 

status.  

”Prinsallan har låg status bland många medan exempelvis Axefestis har betydligt högre. 

Kan det vara så enkelt att prinsallan yttrar sig en hel del och är frontmannen för 

företagsförsäljarna? Han har även ganska mycket högre priser än exempelvis Axefestis som 

ligger ungefär på privatpersonsnivå. ”. Prinsallan framstår som en oseriös säljare när han 

hittar på nya uttryck för att höja priset på sina objekt. Ger negativ status för att han höjer 

värdet på sina egna kort och i slutändan även på sig själv och får honom att framstå som 
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skrytsam. Går ofta i clinch med andra användare på forumet när han blir kritiserad. Prinsallan 

kan uppfattas som frontman för hela den certifierade försäljningsverksamheten. Det låter 

honom klä skott för de andra oseriösa säljarna. Han tar även på sig rollen som försvarare för 

den verksamheten. Det ger påverkar status för att den typen av verksamhet generellt ger 

sänker statusen vilket smittar av sig på Prinsallans status.  

Tema – okunskap 

På samma sätt som höjer status kan även okunskap sänka statusen. Brist på kunskap tolkas av 

de etablerade användarna som att personen i fråga tar saker lättvindigt och inte försöker sätta 

sig in i hobbyn. När en regelfråga ställs i forumet som anses vara för lätt att svara på så kan 

det anses av vissa att den frågande medlemmens status sänks. Detta för att det medför låg 

status att kunna lite om Magic: The Gathering. När användare som endast använder forumet 

till kortvärderingar påverkar det statusen för att de inte tillför nått till communityn. Okunskap 

kan vara exluderande från onlinegemenskapen eller kan visa på en ovilja att ta del av den 

kollektiva kunskapsbanken.  

”Hur aktiva de är, både i forum och bakom spakarna inom magicscenen. ”Även en användare 

som slutar bry sig om sitt hobbyutövande faller under temat okunskap då det i de flesta fall är 

därför de slutar, och för dem sjunker statusen sakta. Kommer inte medlemmen tillbaka 

förlorar den all status denne haft. En medlem som försvinner under ett projekt tappar sin 

status fortare.  

Tema – ovårdat språk  

Ett ovårdat språk eller ett dåligt bemötande leder till exkludering och kan skrämma bort 

potentiella nya medlemmar. Det påverkar kulturen i stort negativt och kan ge den dåligt rykte 

utanför gemenskapen. Det hindrar communityn från att växa och på sikt kan tillväxten stanna 

av helt och communityn dör sakta ut. Om en person känner sig dåligt bemött i sin interaktion 

med en annan användare påverkar det status. Det påverkar statusen för att folk vill bli bemötta 

på ett trevligt sätt inte otrevligt. ”Hur jag blir bemött av personen i fråga.” svarar en 

användare i enkäten på frågan vad som påverkar statusen. Här går det också att dra paralleller 

till Hanna Jönsson och Michaela Stenström forskning om härskarteknik. De kommer fram till 

att härskartekniker förekommer på facebook genom att studera språk och ordval i 

diskussioner där. Kopplingarna som dras då är att det finns ett exkluderande i språkbruket. 

Härskartekniker i sig som fenomen har inte analyserats men det går att hitta spår av liknande 

språkbruk. (Jönsson, H och Stenström, M 2014). Det ovårdade språket drar ner stämningen 

och sprider split i communityns onlinegemenskap. 
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Ett negativt språkbruk sänker statusen hos en användare. Andra faktorer i språket för att sänka 

en användare status kan vara, mycket felstavningar, dålig grammatik och använda ett icke 

fackmässigt språkbruk. Det visar citatet ”Absolut. En som formulerar sig som en 10-årings 

åsikter värderas givetvis lägre.” på. Även användning av svordomar och könsord sänker 

status hos användare. Medlemmar på forumet med attitydproblem kan vara svåra att hålla 

diskussioner med då de tar mycket energi att argumentera med dem eftersom de inte är 

mottagliga för argumenten. Att inte var mottaglig för argument eller har problem med 

temperamentet drar ner status. Exempelvis ”Överdriven användning av svordomar och 

könsord kan definitivt sänka ens status. 

8.2 RESULTAT – DIALOGISK TEXTANALYS 

Det resultatet som framkom efter att ha analyserat valda forumtrådar på svenskamagic.com 

utifrån en dialogisk textanalys är att språkbruket som förekommer kan vara exkluderande för 

den oinsatte. Detta för att språket i sig kan vara elitistiskt och innehålla mycket facktermer. De 

som inte har koll på dessa ordval och förkortningar kan lätt känna sig exkluderade.   

8.2.1 TEORIKOPPLINGS RESULTAT 

Efter att noga studerat de utvalda trådarna på forumet svenskamagic.com så går det att utläsa 

att precis som Jenkins (2012) skriver i sin bok Konvergens kultur, att enligt Lévy så bygger 

och utvecklas en kunskapsgemenskap genom att medlemmar aktivt deltar i forum och hjälper 

varandra. När medlemmarna Scale eller Rolex svarar på i en forumtråd så skriver de ofta ett 

hjälpande inlägg som bidrar till att stärka kunskapsgemenskapen på forumet genom att sprida 

sin information vidare till communityn. När en medlem aktivt skriver irrelevanta forum inlägg 

på svenskamagic.com så anses den medlemmens medverkan vara ett steg bakåt i utvecklingen 

av kunskapsgemenskapen. Så länge medlemmarna på forumet tillsammans hjälps åt att sprida 

vidare kunskap till communityn så kommer onlinegemenskapen att öka och expanderas.  

8.3 SAMMANFATTNING RESULTAT FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka drag är utmärkande för kulturen på SvenskaMagic.com? 

De dragen som är utmärkande för kulturen på svenskamagic.com är att det förekommer 

statusskillnader mellan användare utifrån deras handlingar och betande. Statusskillnader är en 

indikation på vilka som för kulturen i rätt riktning och vilka som för den i fel riktning. Det har 

sammanfattats i de teman som har nämnts ovan i resultatet. Det finns ett gemensamt 

språkbruk och en gemensam kollektiv kunskapsbank i kulturen. Den kan vara både 

inkluderande och exkluderande. Inkluderande om den som försöker ta sig in anstränger sig för 
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att förstår och försöker lära sig men exkluderande om denne inte försöker eller vill lära sig 

kulturen.  

Hur resonerar forummedlemmar angående användares status? 

Många användare är medveten om statusskillnaderna som råder inom communityn. Vissa 

resonerar om sin egen status både de med låg status och de med hög. Många användare har 

också stor förståelse som vad det är som påverkar status och har sina funderingar inom ämnet. 

De förs resonemang på hur statusen kan påverkas och det bevisar på en medvetenhet. De 

flesta resonerar både på hur deras status är och på hur andras status uppfattas i deras ögon. 

Hur ser användarna på hög respektive låg status användare? 

Det finns tydliga rätt och tydliga fel när det gäller vad som påverkar status. Många användare 

vet om det. Många lågstatusanvändare vet vad de behöver göra för att höja sin status men 

väljer att nöja sig med den status de har. Det samma gäller användare med hög status. Det 

framgår av resultatet att det finns demokratiska värderingar som ligger bakom hur användarna 

ser på status. 

Hur exkluderar språket som används i forumet? 

För den en icke insatt kan språkbruket som förekommer vara främmande och ibland 

oförståeligt. Det beror på att det förekommer en stor varietet av förkortningar, speltermer och 

blandningar av olika språk (mest svenska och engelska). Magic är rekommenderat från 13 år 

så spelet i sig har en viss ingångströskel som också avspeglar sig i språket. Språket som 

används delar likheter med den så kallade ”gamersvenskan” som är den som används av 

många dataspelare som spelar onlinespel. Det innebär mycket egenhändigt skapade uttryck, 

exempelvis att man böjer ett engelskt ord efter svenskans böjningsformer. Ett exempel på det 

är uttrycket ”att drawa” från engelskans draw, det betyder att spela oavgjort.  

9.0 DISKUSSION 

Vi har studerat onlinegemenskapen på svenskamagic.com genom att statusskillnader mellan 

användare i communityn. På svenskamagic.com förekommer statusskillnader mellan 

användarna. Det går att dela in statusen i två grupper en grupp för hög status och en för låg 

status. Sveriges Community använder svenskamagic.com som en plattform för att utöva sin 

kultur. Detta sker bland annat genom kunskapsförmedling eller skapandet av artefakter.  

9.2 ENKÄT 
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En enkät som skickades ut till medlemmarna på svenskamagic.com. Den var utformad efter 

Kozinets modell. Medlemmarna fick svara anonymt vilket skedde i alla fall utom ett där den 

svarade själv valde att avsäga sig anonymiteten. Den första frågan som valdes för enkäten var 

”Vilka medlemmar på forumet anser ni har hög status kontra låg status? Motivera gärna”. 

Den här frågan formulerades som den gjordes för att vi ville få fram vilka användare 

medlemmarna på svenskamagic.com ansågs värda att studera utifrån status. Vi ansåg att status 

var ett bra sätt för att studera kulturen inom communityn. Anledningen att vi tog med 

”motivera gärna” var för att få så utförliga svar som möjligt. Den andra frågan som vi ställde 

till communityn var: ” Vad påverkar medlemmars status?” vi valde den frågan för att ville ha 

communityns synpunkter på vad de ansåg ge en användare hög respektive låg status. Vi ville 

att communityn skulle skriva anledningar så att vi inte la orden i munnen på dem. Tredje 

frågan från enkäten var ”Hur kan en medlems språkbruk vara en faktor till deras status på 

forumet?” Språket är en indikator på hur en människa uppfattas. Därför ville vi veta vad 

medlemmarna på forumet ansåg om olika typer av språkbruk och hur de kunde höja eller 

sänka en användares status. Fjärde frågan utformades som så: ”Hur kan en medlem med 

högstatus degraderas till låg status och vice versa?” Vi ansåg de bra att få fram hur status 

höjs och sänks i communityn med användares egna ord och anledningar. Att låta användare 

formulera statuspåverkan själva var för att minska vår egen interaktion. Sista frågan från 

enkäten löd: ” ”Hur ser du på affärsverksamhet på SvenskaMagic.com, hög/lågstatus? 

Motivera gärna”: vi ansåg att en anledning som påverkar status i stor utsträckning var köp 

och sälj då det är en viktig del av hobbyutövandet. Vi valde att ta med ”motivera gärna” för att 

användarna skulle få berätta utförligt vad de ansåg var bra kontra dålig med att bedriva 

affärsverksamhet på svenskamagic.com och vilken typ av affärsverksamhet som gav hög 

respektive låg status. 

9.3 FORSKARMEDVERKAN 

Vi som forskare blev nämna i enkätundersökningen men eftersom vi ansåg att det inte var 

relevant att analysera oss själva i uppsatsen valde vi bort oss själva. Eftersom netnografin 

bygger på en viss nivå av medverkan i själva insamlandet av materialet är det inte ovanligt att 

forskarna, som vid insamlingen var anonyma, kommer med.  

9.4 RESULTATDISKUSSION 

Vi har kommit fram till att det finns statusskillnader i kulturen. De här statusskillnaderna 

bygger på medlemmarnas handlingar och beteende. Statusskillnader är ett sätt att studera 

kulturen. Det valdes för att vi ansåg att det var en bra indikator för att analysera communityn. 

Status och kultur hör ihop med varandra. Sättet de interagerar med varandra på är genom att 

bidra till kulturen så påverkas status. Om en användare bidrar till kulturen på ett positivt sätt 
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ger det hög status, bidrar användaren negativt får den då istället en låg status i medlemmarnas 

ögon. Vi tror att de beror på att uppskattar den rådande kulturen och därför gillar att den 

utvecklas i vad de anser är rätt riktning. Vi valde att dela in materialet i tio olika teman. Det 

gjordes för att på ett konkret sätt kunna studera statusen inom kulturen. Dessa teman fanns 

genomgående bland svaren i enkätstudien. Vi valde att dela in teman efter hur de påverkar 

status, fem teman som påverkar status positivt och fem teman som påverkar status negativt. 

Alla av dessa teman har bevisats att påverka användares status på olika sätt. 

Det första temat som valdes är skapar artefakter, det valdes för att artefakter är en form av 

kulturarv som bidrar till kunskapsgemenskapen. Vad som är en artefakt kan skilja mellan 

olika kulturer men i den här kulturen kan det vara till exempel en butik, en podcast eller en 

artikel men även hela siten kan ses som den ultimata artefakten. Nästa tema är kunskap. Vi 

anser att kunskap ger status när den delas vidare till communityn. De medlemmar som sitter 

på mycket bra information och kunskap kan därför räknas till en typ av ”elitisk” grupp där 

informationen från medlemmarna i gruppen anses vara mer trovärdig än om den skulle 

komma från en ”nyare” medlem. (Jenkins, 2012, sid 47).  En upptäckt som vi gjort är att 

temat kunskap är det enda temat som har en rak motsats som är okunskap. De andra temana 

överlappar varandra när det gäller sina motsatser. Det anser vi beror på att kunskap/okunskap 

är så pass olikt tema än de övriga. Det tredje temat är trevligt bemötande. Trevligt bemötande 

inkluderar i communityn genom att få folk att vilja bli medlem. Att en användare blir bemött 

trevligt på forumet skapar en god stämning vilket sen smittar av sig till hela kulturen. Fjärde 

temat är goda säljare. De professionella säljarna bidrar till communityn genom att se till att 

det finns en större mängd kort i omlopp. Det gör att spelarna kan använda sig av ett större 

utbud av lekar. Många spelare anser att de blir roligare om det blir större variationer i spelet. 

Det gör även att det blir lättare för spelare att spela dyrare format, dels genom ett större utbud 

av kort och större chans att går att låna. Femte temat är kändisskap. Spelare som anses vara 

Magic legender kan anses vara kändisar i sammanhanget. Kändisskapet beror på deras 

individuella prestationer inom spelet Magic: The Gathering. De medlemmar på forumet som 

uppnår kändisskap räknas som offentliga personer. De är för att många medlemmar i 

communityn vet vilka de är.  

Nästa tema som studerats är Provokation. Troll är de medlemmar som använder forumet till 

att provocera andra användare genom att hetsa dem för resultat, vara dryg i forumet eller 

skriva irrelevanta kommentarer. Medlemmar som uppfattas som troll kan vara det både 

medvetet och omedvetet. En medlem kan vara ett omedvetet troll genom att ha bristande 

förståelse över hur communityn fungerar och på så sätt uppfattas som ett troll. Ett annat tema 

som har blivit utvalt att diskutera är lögnare/lurendrejare. Lurendrejare är de medlemmar som 
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medvetet lurat användare på pengar eller försökt sälja ett kort som de vet är falskt. I temat 

lögnare ingår de användare som vid flera tillfällen ljugit om att de ägt sällsynta gamla dyra 

kort för att öka sin status på forumet. Användare på svenskamagic.com gillar inte att bli blåsta 

på pengar eller bli ljugen för. Detta är det mest uppenbara temat som påverkar status mest, 

folk gillar inte att bli lurade. Alltså skrämmer de bort medlemmar från communityn. Nästa 

punkt på temalistan är Negativt affärsidkande. De användare som upplevs utnyttja 

svenskamagic till sitt företag, utan att ha en egen plattform, anses utnyttja forumet för ett syfte 

de inte var ämnat för och det sticker i ögonen på många användare. Vi anser att det beror på 

att många eldsjälar lägger ner mycket tid och engagemang i siten utan vinstdrivande syfte och 

då när professionella affärsidkare gör det uppfattas det som fel. Näst sista temat är okunskap. 

Det är ett rakt motsatsförhållande till temat kunskap. I en Community som hyllar kunskap så 

blir okunskap något som också påverkar status. Communityn har en lägsta nivå för vad som 

tolereras eftersom hobbyn i sig kräver en viss kunskapsnivå (engelska, strategi, regler) och när 

en medlem inte når upp till den nivån så påverkar statusen. På samma sätt som det finns en 

grupp medlemmar som har mer trovärdig information, så är informationen från de som tillhör 

tema okunskap ofta svår att verifiera och misskredisseras därför ofta ganska fort tills de har 

hårda fakta på sina påståenden (Jenkins, 2012, sid 49).   Sista tema gruppen för denna uppsats 

är ovårdat språk. Ett ovårdat språk kan vara dels språktekniskt fel och dels rena 

förolämpningar det blir exkluderande för att folk inte vill bli kallade elaka saker eller helt 

enkelt inte förstår vad de menar. 

9.4.1 SPRÅKLIGKUNSKAP/OKUNSKAP 

På forumet svenskamagic.com anses de medlemmar som inte förstår de magicrelaterade 

fackspråket inom kulturen ha en lägre status eftersom de inte kan hänga med i alla 

diskussioner. De anser vi beror på att de då inte själva inte bidrar till att utveckla kulturen 

eftersom de helt enkelt inte förstår. Det blir också svårare för andra användare att ha en 

diskussion med dem då de hela tiden måste förklara begrepp och förkortningar, de stjäl alltså 

tid. Kunskap om begreppen spar tid både för läsaren och för skrivaren, tid som kan läggas på 

att utveckla kulturen.  

 

9.4.2 SOCIALISTISKA VÄRDERINGAR 

Inom kulturen svenskamagic råder starka socialistiska värderingar, speciellt inom köp och 

sälj-delen. Där uppskattas inte girighet och egenvinning eftersom det inte bidrar till kulturens 

utveckling. Att bara roffa åt sig kort för att sälja vidare dyrare för att gå med vinst uppskattas 
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inte och exkluderar potentiellt nya utövare till hobbyn på grund av dyrare priser. Även folk 

som ser sig själv som mer värda uppskattas inte heller av kulturen av samma anledning.  
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12/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=30286 Latsblaster (hämtad 11/05-2015) 

http://www.svenskamagic.com/mycountry/index.php?show=medlemmar&per_page=100&use

rorder=joindate (Hämtad 28/04 – 15) 

http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=156417 (Hämtad 8/05 – 15) 

http://www.svenskamagic.com/watchlist/index.php?ID=683&order=datum (hämtad 11/5-15) 

http://www.svenskamagic.com/articles/index.php?ID=1812 (Hämtad 11/5-15) 

http://www.svenskamagic.com/watchlist/index.php?ID=672&order=datum (hämtad 11/5-15) 

http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=148898 (hämtad 11/5-15) 

http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=144495 (hämtad 11/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=154002&rID=1918084#191808 (hämtad 

11/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=1953
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=3147
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=21439
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=29274
http://www.svenskamagic.com/member/?ID=22621prinsallan
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=37008
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=25074
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=25523
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=33155
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=33503
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=32550
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=34545
http://www.svenskamagic.com/medlem/index.php?ID=27828&visa=dalig
http://www.svenskamagic.com/medlem/?ID=30286
http://www.svenskamagic.com/mycountry/index.php?show=medlemmar&per_page=100&userorder=joindate
http://www.svenskamagic.com/mycountry/index.php?show=medlemmar&per_page=100&userorder=joindate
http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=156417
http://www.svenskamagic.com/watchlist/index.php?ID=683&order=datum
http://www.svenskamagic.com/articles/index.php?ID=1812
http://www.svenskamagic.com/watchlist/index.php?ID=672&order=datum
http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=148898
http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=144495
http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=154002&rID=1918084#191808
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http://www.svenskamagic.com/cardcollection/index.php?cardid=11966&topic=11882#tavlan 

(hämtad 12/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=156091&p=1 (Hämtad 11/5-15) 

 http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=155863&p=1 (hämtad 12/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=146852 (hämtad 12/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=156963&p=1 (hämtad 16/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=154588 (hämtad 10/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/articles/index.php?ID=1812 (hämtad 12/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/news/index.php?ID=3882 (hämtad 17/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=156756 (hämtad 14/05 – 2015) 

http://www.svenskamagic.com/store/?search=hedersmedlem&x=0&y=0 (Hämtad 11/5-15) 

http://www.svenskamagic.com/aboutus/ (Hämtad 18/02 – 15) 

http://www.svenskamagic.com/tournaments/rating.php?format=PW%20Points (Hämtad 11/5-

15) 

http://www.norskemagic.com/ (Hämtad 18/02 – 15) 

http://www.danskmagic.com/ (Hämtad 18/02 – 15) 

http://vasagaming.se/om-oss/ (Hämtad 11/5-15) 

http://archive.wizards.com/Magic/magazine/article.aspx?x=mtg%2Fdaily%2Ffeature%2F41a 

(Hämtad 18/02 – 15) 

http://archive.wizards.com/Magic/magazine/halloffame.aspx?x=mtgevent/hof/profiles 

(Hämtad 11/5-15) 

http://ericsmagic.se/om-oss (Hämtad 11/5-15) 

http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/prisveileder?region=europe (Hämtad 11/5-15) 

http://mtgsnapcast.blogspot.se/ (Hämtad 11/5-15) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/artefakt (hämtad 14/5 -15) 

 

http://www.svenskamagic.com/cardcollection/index.php?cardid=11966&topic=11882#tavlan
http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=155863&p=1
http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=146852
http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=156963&p=1
http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=154588
http://www.svenskamagic.com/articles/index.php?ID=1812
http://www.svenskamagic.com/news/index.php?ID=3882
http://www.svenskamagic.com/forum/topic.php?ID=156756
http://www.svenskamagic.com/store/?search=hedersmedlem&x=0&y=0
http://www.svenskamagic.com/aboutus/
http://www.svenskamagic.com/tournaments/rating.php?format=PW%20Points
http://www.norskemagic.com/
http://www.danskmagic.com/
http://vasagaming.se/om-oss/
http://archive.wizards.com/Magic/magazine/article.aspx?x=mtg%2Fdaily%2Ffeature%2F41a
http://archive.wizards.com/Magic/magazine/halloffame.aspx?x=mtgevent/hof/profiles
http://ericsmagic.se/om-oss
http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/prisveileder?region=europe
http://mtgsnapcast.blogspot.se/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/artefakt
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11.0 BILAGA 1: 

Frågor till svenskaMagic.com  

Hej! Vi är två studenter som just nu skriver vår examensuppsats inom ämnet 

Mediakommunikationsvetenskap. Vi vill utforska hur status skapas och förändras bland 

medlemmarna på SvenskaMagic.com. Hur användare uppnår en viss typ av status och hur 

medlemmar inkluderas och exkluderas i de olika statusgrupperna. För att få svar på våra 

forskningsfrågor så skulle vi gärna vilja att ni medlemmar svarar på några korta frågor. 

 

Vi vill i vår forskning förstå status bildande på forum, och i just detta fall på forumet 

SvenskaMagic.com.  

 

För att vi ska få så mycket relevant material som möjligt så ser vi gärna att ni skriver så 

utförliga svar ni bara kan.  

 

1. Vilka medlemmar på forumet anser ni har hög status kontra låg status? Motivera gärna 

2. Vad påverkar medlemmars status? 

3. Hur Kan en medlems språkbruk vara en faktor till deras status på forumet?  

4. Hur kan en medlem med högstatus degraderas till låg status och vice versa? 

5. Hur ser du på affärsverksamhet på SvenskaMagic.com, hög/lågstatus? Motivera gärna 

 

Vi ser gärna att ni svarar via vårt formulär. Endast frågor och funderingar i tråden.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1vUIOljckE-

o993DVyIr6F8EFjCuEIXEmv4faz1aF6bA/viewform?usp=send_form 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vUIOljckE-o993DVyIr6F8EFjCuEIXEmv4faz1aF6bA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1vUIOljckE-o993DVyIr6F8EFjCuEIXEmv4faz1aF6bA/viewform?usp=send_form
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12.0 BILAGA 2:  

12.1 SEMI-DELTAGANDE: 

En Semi-deltagande observationsstudie innebär ett halvt deltagande. Inte fullt deltagande 

under den netnografiska studiens gång, deltagande sker till en viss del men inte tillräckligt 

mycket för att klassas som helt deltagande observationsstudie enligt den netnografiska 

modellen. 

12.1.2 MAGIC: 

Magic The Gathering är ett samlarkortsspel som skapades av Richard Garfield år 1993. Spelet 

har idag ungefär tio miljoner spelare runt om i världen. Spelet har flera olika format, och varje 

format har en lista på vilka kort som får spelas och inte spelas i respektive format. Formaten 

är Vintage, Det allra äldsta formatet där man får spela i stort sett alla tryckta kort med vissa 

undantag. Legacy, nästan samma kort som Vintage bara att de är fler kort som icke är legala. 

Modern, nytt format från och med 2011, kort trycka efter 2011 får spelas här. Standard, endast 

kort trycka inom de senaste 18 månaderna är legala i det här formatet. Det finns även format 

såsom Limited som spelas med kort från oöppnade Magicpaket om 15 kort vardera som sedan 

öppnas och byggs lekar av och Elder dragon highlander (EDH) där de byggs en lek på 99 

olika kort + ett extra kort som får spelas när som helst under spelets gång.  

12.1.3 SVENSKAMAGIC.COM: 

SvenskaMagic.com är Sveriges största Community för Magic: The Gathering, en hemsida 

skapad av användaren Björn Andreasson (beakid) år 2001. Sidan ägs och drivs idag av 

svenskamagic HB. Björn Andreasson äger i sin tur Svenskamagic HB tillsammans med 

Martin Jordö (Martinjordö) och Fabian Åhrberg (fabbe). På sidan finns Köp och sälj, 

Kortvärderingar, Leklistor, turneringsinfo och diverse diskussionstrådar om regelfrågor och 

annat allmänt om Magic. Användarna kan även skapa egna kort, handla i 

svenskamagicbutiken eller svenskamagicklädbutiken, delta i olika tävlingar samt läsa nyheter 

och repotageliknande artiklar. För att ha tillgång till köp och sälj-delen av sidan behöver man 

vara med i en av de två föreningarna, svenskamagic junior eller svenskamagic senior 

(svenskamagic.com). 

12.1.4 FÖRBUNDET SVENSKAMAGIC 

Förbundet Svenskamagic är en paraplyorganisation som samordnar Magic-spelande i Sverige. 

Alla medlemar som är med i någon av föreningarna Svenskamagic senior och Svenskamagic 

junior är också medlem i förbundet (svenskamagic.com).   
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12.1.5 SVENSKAMAGICBUTIKEN 

Svenskamagicbutiken och dess underavdelning svenskamagicklädbutiken betalar för att få 

använda namnet svenskamagic och för att få använda sig av svenskamagic HBs hemsida.  

12.1.6 CERTIFIERAD FÖRSÄLJARE 

En certifierad säljare på forumet, är en medlem som betalar ”kickback” på allt de säljer på 

forumet, kickback kan liknas vid att dessa personer får köpa en plats på SvenskaMagic.com 

där de får driva sina köp och sälj företagsverksamhet och sedan betala en viss summa av 

pengarna in till svenskamagic.com beroende på hur mycket de sålt för. 

12.7 KICKBACK TILL FÖRENINGEN 

Avgiften certifierade säljare betalar till svenskamagic.com för att få ha sin köp och sälj 

verksamhet på sidan.  

12.1.8 WATCHLIST 

Watchlist är en lista på de medlemmar som skött sina affärer dåligt, här hamnar de 

medlemmar som antingen 1) Lurat folk på pengar genom att sälja kort och ta emot pengarna 

och sedan inte skicka iväg korten. 2) Köpt kort på flera olika auktioner men sedan inte betalat 

dem. 3) Sålt förfalskade kort utan att meddela om detta i förväg. 4) Mottagit kort från byte 

men själv inte skickat.  

Det finns tre olika grader på watchlist, Den första graden är för de som vunnit kort på en 

auktion men sen inte velat betala. Grad två är där folk fått kort i ett byte när de själv inte 

skickat, eller fått kort från auktion som de sen inte betalat för. Grad tre watchlist är den sämsta 

status en användare på forumet kan få, det innebär medlemmar som aktiv via sina auktioner 

lurat folk på pengar genom att sälja kort på sin auktion ta emot betalningar men inte skicka ut 

kort. 

12.1.9 TROLL: 

Ett troll är en användare som i forumtrådar ägnar sig åt att skriva irrelevanta inlägg eller 

provocera andra medlemmar och i vissa fall förstöra andra användares trådar med dessa 

inlägg. Det kan även vara en användare som ”ljuger” mycket i sina foruminlägg eller 

forumtrådar. Ett exempel kan vara att en användare låtsas ha något dyrt gammalt kort till salu 

som den ”hittat” eller bara råkar ha hemma och sedan säger sig vilja sälja kortet för att sedan 

säga vid ett senare tillfälle att det bara var på skämt.  
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12.1.10 REDAX: 

Redax är de personer som skriver nyheter, veckans kort/undersökning och uppdatera lite smått 

här och var på hemsidan. 

 

http://www.svenskamagic.com/club/info.php?ID=1 
 
http://www.neostore.com/Alpha-Black-Lotus-PSA-DNA-Gem-Mint-10-p/1250.htm 
(hämtad 11/05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskamagic.com/club/info.php?ID=1
http://www.neostore.com/Alpha-Black-Lotus-PSA-DNA-Gem-Mint-10-p/1250.htm
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13.0 BILAGA 3 

Timestamp

4/27/2015 10:10:45

4/27/2015 10:18:27

4/27/2015 10:55:37

4/27/2015 11:25:24

4/27/2015 11:38:57

4/27/2015 11:44:46

4/27/2015 12:21:56

4/27/2015 12:45:51

4/27/2015 13:14:57

4/27/2015 15:23:50

4/27/2015 16:02:12

4/27/2015 16:34:08

4/27/2015 19:22:39

4/27/2015 19:24:32

4/27/2015 21:23:26

4/28/2015 8:50:41

4/28/2015 18:37:52

4/30/2015 9:52:53

5/1/2015 21:25:52  
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Vilka medlemmar på forumet anser ni har hög status kontra låg status? Motivera gärna

Test

Hög:

De som skriver konstruktiva och smarta inlägg ofta. 

Beakid då han startade forumet.

De som har bra reffar.

Låg:

De som ofta spammar eller skriver skitinlägg.

De på watchlist.

Det beror på hur man definerar hög status. Jag skulle säga att tex. de medlemar som skriver artiklar som är intressanta enligt mig är medlemar med högstatus. 

Det blir ganska mycket av en uthängning, framförallt för de jag anser ha låg status. 



Låg status har i regel företagsförsäljare då de av många anses giriga och vill göra profit på privatmarknaden. Det finns dock undantag!

Prinsallan har fått ta mycket skit och någon som ständigt blir ifrågasatt.

Det finns även en del troll (me included) som gillar att provocera. Jag skulle säga att vi tillhör de med låg-mellan-status. Vill inte outa någon så jag säger mig själv, Mindtrix.

Hög: Mods, judges, folk som varit med länge. Det är de som bidrar mest.



Låg status: Folk som nästan uteslutande håller på med magicspekulation/ekonomi, troll- och tramspersoner. Att bara fråga efter korts värde och/eller trolla tillför inte mycket. Och definitivt inte respekt.

Folk som blivit bannade från olika saker känns också mindre respektingivande.

214 och Usel. För de gör snapcast och skriver rellevanta inlägg

Sådana som ofta svarar på frågor, ofta lägger upp lekar och ofta kommenterar lekar. Helt enkelt hög aktivitet och verkar kunniga.



Låg status har de som ställer (för enkla) regelfrågor

Hög status:



SVM eldsjälar som bidrar till utveckling av miljön och god stämning

SVM veteraner personer som varit aktiva länge och bidragit mycket genom åren.

Professionella säljare.

Personer som skriver bra artiklar. Många artiklar håller kanske inte så hög kvalite så artikelförfattare ger inte status i sig de måste vara kvalite för att ge status.

Personer med reell makt - admins, väktare.

Personer som är kända i sammanhanget, som pro players, domare.

Personer som agerar självsäkert och "lagom aggressivt", det vill personer som tar sig makt gentemot andra genom sitt tonläge och sina resurser (att vara bra på spelet, ha pengar, ha intellektuella resurser osv.). 

Hög:

Alla Judges. 

Alla väktare. 



Låg:

JonasN

Prinsallan

Esmandil

Alltså alla som köper upp stora mängder kort bara för att sälja till överpris. Nu har Prinsallan konkat men hans status kommer inte att höjas på ett tag. 





Discus och Partysmurphen. Båda är väldigt aktiva i forumet och lägger ner väldigt mycket tid för att göra Sveriges Magic Community ännu bättre. 

Rolex har hög status för han är en duktig spelare. Tycker även Vampiric_ninja har hög status för hans artiklar är bra. Även Ameste är kung. 

Låg status har troll som Lastblaster, tgd och steef. Tycker även vissa väktare och mods som missbrukar sin makt har låg status som tex discus har låg status. Morex och andra skojare också typ serabella. 

Folk som skriver grammatiskt korrekt och formulerar välgenomtänkta meningar.

Hög status - Folk som skapar och bidrar till ett bättre community:

Beakid - Sidans skapare och myspysare. 

Scale - Domare och arrangör. En trygg stomme för hela domarkåren.

Discus - Arrangör, väktare, fixare, lånar ut och säljer det mesta i kortväg

Hoogard - Hängt med hur länge som helst och drivit verksamheten framåt.

Pelle - Väldigt engagerad i föreningens verksamhet

m .fl.



Hög status - Bra spelare med relevant input:

Rolex 

Ludde

Kenny

Dennis Rachid

theBear

etc



Låg status:

LatsBlaster - Tycker och tänker om det mesta, har aldrig koll på någonting.

Prinsallan - Falsk marknadsföring och hutlösa priser, kombinerat med massa gnäll. Axefestis har liknande verksamhet har ingen låg status.

Alla på Watchlist.







Man måste förstå att SvM inte enbart handlar om status på forumsidan utan att det handlar om att vara en god säljare eller handelspartner. Vad gäller forumsidan gillar jag usel då han kan formatet legacy som är relevant och dessutom uppskattar jag de jag har som vänner rackapulsare, gazoline112, tobywan även om de inte skriver på forumsidan särdeles ofta.  Truck är en annan person jag uppskattar, mycket för att jag har haft kontakt med honom. Samma med hattper. skallbrand är alltid trevlig.

214 har hög status för kunskap men låg status angående åsikter och förhandlingar eftersom han kan vara en sniken en.

Folk som WargGruvan, TAR, steef, mox, Jonashobb tycker jag har hög status eftersom dom sköter sina affärer på ett bra sätt och jag handlar mycket av dom.

Låg är alla på watchlist 

Kändisar som tex Rolex, certifierade domare och till mindre grad, försäljare med stora utbud är de jag anser ha högre status.



Tycker så här för att allt i magic bygger på två saker, kunskap och själva korten.



De med låg status är väl bedragare på auktionsdelen.

Vill inte hänga ut någon egenligen varken som hög eller låg status men jag ser väll mig själv som hög status (Mordai) de med låg status är folk som jag har gjort dåliga affärer med, som MItoMATIC och Sureloz.



Väktare moddar och så har väll hög status också tror jag.  
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test

Om hen gör forumet bättre för de andra medlemmarna. 

Vad det skriver om, hur det uttrycker sig i forumet samt eventuella referenser i torget. 

1. Språkbruk

2. Hur pass väl insatt du är i spelet samt respektive format du väljer att yttra dig om

3. Prestationer (antingen att du blivit känd lekbyggare eller desto vanligare, en duktig spelare som vunnit flera större event).

Hur aktiva de är, både i forum och bakom spakarna inom magicscenen.

Allt en medlem gör påverkar statusen i viss grad. 

Hur väl de verkar kunna magic: regler, meta och stor kunskap om kortbasen.

De som argumenterar med rationella argument på ett strukturerat sätt på forumet. 

De som är duktiga på magic. 

De som bidrar på bra sätt till magicmiljöns utveckling. 

De som är trevliga och justea och bidrar till bra stämning.

Tror att svaret ovan ger svar på detta.

Hur de beter sig på forumet och hur och till vilka priser de säljer kort. 

Främst aktivitet. Medlemmar som bara handlar kort och aldrig postar på forum eller deltar i diskussioner tillför inte något, och har då med andra ord ingen status i mina ögon. Naturligtvis finns det folk som är väldigt aktiva i forum bara för att posta mycket, men de lyckas ändå inte tillföra något. 

Främst hur trollig dom är. 

Språk, åsikt, erfarenhet.

Aktivitet. 



Aktivitet som bidrar -> högre status.

Aktivitet som slösar tid, irriterar etc -> lägre status

Ofta är det senioritet. Har man varit aktiv under en längre tid syns man i olika sammanhang och därför uppskattas personerna. En annan sak är sakliga diskussioner som drivs kring kort eller liknande. Sen är det alltid en bonus om det är folk man sett under olika turneringar eller liknande. Magiccommunityt är ganska litet inom den del jag själv är aktiv vilket gör att spelarna lått får "koll" på varandra vilket påverkar ens status.

Kunskap, Meriter, samlarvärde, tillgänglighet, attityd, "kunskapssamlare"

Bra och dåliga affärer

1. Kunskap, möjlighet att förmedla den genom att tex vara pedagogisk

2. Hur ofta man talar påverkar för att folk glömmer bort en annars. (Typ att vara stammis.)

3. Att vinna någon stor turnering påverkar status mycket men det är så få som gör det.

Hur jag blir bemött av personen i fråga.  
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Hur Kan en medlems språkbruk vara en faktor till deras status på forumet? 

test

Dålig svenska gör poster svårare att läsa, och ger därmed lägre status. 

Absolut, det finns medlemmar som kanske skriver artiklar men som i forumet skriver "dryga" eller "nedlåtande" kommentarer som gör att man att medlemmen i fråga degraderas till en lägre status. 

Överlag är det "nördar" som spelar Magic. Nördar har ofta en universitetsutbildning och har således övat sitt skriftspråk i större omfattning än andra. Yngre/lågutbildade har oftast (detta är ett ganska obehagligt generaliserande, det inser jag) ett simplare språk och tas inte på samma allvar av communityt.

Mycket felstavningar, dålig meningsbyggnad och/eller språk bidrar till ett sämre intryck i inlägg i forumet.

Högt språk hög status

Lågt språk låg stats

Absolut. En som formulerar sig som en 10-årings åsikter värderas givetvis lägre. 

Definitivt slarviga inlägg ger ett sämre intryck.

Att vara insatt i spelets "lingo", slang, kan påverka status positivt, men jag tror inte att det har en jättestor påverkan.

Jag tror att det finns flera sätt att använda språket på för att sälla sig till en maktfull grupp. Det kan vara att använda oklandervärd svenska vid alla tillfällen, eller att använda gamer-svenska eller onlinespråk. 

Simleys kan påverka någons status som att den är trevlig, tror jag (smileys bör ses som en del i språkbruket!).

Överdriven användning av svordomar och könsord kan definitivt sänka ens status. 

Absolut. Folk som använder alldeles för mycket förkortningar eller som utgår från att man förstår att FoW är Force of Will irriterar mig som ännu inte lärt mig alla kort och akronymer. 

Ja dåligt språkbruk miskar status.

Se tidigare.

Attityd kan ta energi.

Till stor del. Språkbruket signalerar huruvida personen försöker diskutera eller inte. Språkbruket överlag brukar vara ganska så gott men ibland smyger IT-svenskan in och det blir onödiga ord. Språket påverkar mig till stor del då jag är språkvetare själv vilket gör att jag har en tendens att grina illa åt de/dem misstag eller andra missar som genomförs.

Både ja och nej. Mest personligt tror jag. Ett bra språk är a och o på nationella forum.

Jag tror inte det är så avgörande jag tror mer på hur en användare sköter sina affärer

Så länge man inte är generellt otrevlig så tror jag inte språkbruk påverkar status så mycket. Förutom kanske, om du är någon som brukar hålla i auktioner. De vill gärna inte förmedla bilden av att vara oseriösa.

Som sagt om en persons språkbruk mot mig är negativt så sänks statusen.  
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Hur kan en medlem med högstatus degraderas till låg status och vice versa?

test

Hög ---> låg:

Börja bete sig som skit, kanske lura folk på pengar/kort.



Låg ---> hög:

Bete sig bättre.

Absolut. 

1. Göra sig känd som en fuskare

2. Dålig på att sköta sina mtg-affärer

3. Yttra sig klumpigt/ogenomtänkt i trådar



Överlag är det det motsatta som påverkar din statusuppgång. Även faktorer som hur pass insatt du är i spelet, rent regeltekniskt påverkar. Genom att exempelvis bli judge höjer du din status genom att visa att du förstår dig på spelet och är en go-to-guy.

Degraderas: Bryta mot reglerna vid köp/byte, bete sig dåligt i forum eller successivt sluta engagera sig.



Uppgraderas: Lösa strul med köp/byte, bli mer aktiv i forumet och bidra till ett bättre magicsverige. Skriva artiklar är alltid positivt.

Scama vara en idiot och sånt

Man kan nog bara åka upp i status eller falla bort i glömska

Skriva saker som inte stämmer. Agera på ett sätt som skapar okonstruktiva konflikter. 

Bete sig illa, särskilt om man fuskar i spelet eller tyyvar (eller för att vara korrekt, om folk på forumet tror att användaren fuskar/är en tjuv).

Säkert fler sätt, rätt så normala saker skulle jag säga. Kanske att inaktivitet på forumet och i magicvärlden innebär lite försämrad status.

Om en medlem med låg status öppet ber om ursäkt och börjar bete sig hyfsat så kommer man att anses som en bättre person och därmed fö högre status. Hur en med hög status sänker den vet jag inte. 

Inte omöjligt. Tror det är svårt för någon med hög status att sjunka om det inte gör ett riktigt feltramp. Skulle Discus till exempel plötsligt blåsa folk på affärer eller Partysmurphen bli bannad som domare är det ett självklart tapp i status. 



För att en med låg status ska klättra krävs det nog mer långsiktigt arbete. 

Genom att göra bra eller dåliga saker. Säg att en med högstatus börjar blåsa folk på pengar då minskar henoms status.

Åsikt, språkbruk (opassande ordbruk etc).

Gör något dumt. Gör något bra.

Genom att bete sig som en idiot. Attackera andra medlemmar i diskussion eller bara i allmänhet skriva tråkiga saker om andra medlemmar på Svenskamagic. Sköter man sig degraderas man dock inte utan det är mer en fråga om att inte sköta sig.

Forumet ger och forumet tar. Det krävs dock en hel del för att smutskastas i denna cut-throat hobbyn.

genom att sköta sina affärer bra eller dåligt

Vinna internationella tävlingar höjer status mycket.

Att bli domare höjer status en del.

Att levela upp som domare höjer status.



Att luras via auktionsystemet är väldigt allvarligt, samma sak via "bizzar".

Att i allmänhet vara ett rövhål är inte direkt bra heller.

Genom att göra dåliga affärer eller vara otrevlig mot mig degraderas gör personen rätt för sig höjs den.  
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Hur ser du på affärsverksamhet på SvenskaMagic.com, hög/lågstatus? Motivera gärna

test

Om de sköter den bra; hög status. 

Det beror på, jag hör hört bra om en viss säljare om man har att göra med den rent affärsmässigt på SvM. Dock har det varit en annan historia att ha och göra med personen i verkliga livet. 



PS. använd mer öppna frågor/stängda frågor för att få en så bra undersökning som möjligt. 

Det varierar som sagt. Prinsallan har låg status bland många medan exempelvis Axefestis har betydligt högre.

Kan det vara så enkelt att prinsallan yttrar sig en hel del och är frontmannen för företagsförsäljarna? Han har även ganska mycket högre priser än exempelvis Axefestis som ligger ungefär på privatpersonsnivå.

Affärsverksamhet är bra att det finns så länge det inte handlar om spekulation och att driva upp priser. Statusen förhåller sig i stor utsträckning som ett linjärt samband mellan priser och efterfrågan; om affärsverksamheten ligger nära medelpris är det bra, ligger det extremt mycket högre känns det som gränsfall mot ocker.

Jag hatar dom av hela mitt hjärta. De trissar upp priserna så brutalt. äckligamänniskor som utnytjar ideel verksamhet för att tjäna pengar.

Generellt hög

Hög status om det görs på ett proffesionellt sätt. Mycket låg status om affärsverksamheten görs med fula medel som att luras etc. De som är cerfifierade på SVM är alla väldigt professionella så tycker de har hög status. De som enligt mig har låg status är de som driver med affärsverksamhet men inte betalar kickback eller de som är mindre men försöker lura folk att sälja för billigt etc...

Förstår inte frågan, jämfört med andra magicbutiker? tror inte det är så stor skillnad.

Hög status om man säljer till bra priser och fraktar bra. Låg status om man köper upp auktioner och säljer av dyrare nästa dag, t.ex köpa alla volcanic islands som säljs på svm så att man har monopol på volcanics och kan sälja hur dyrt man vill, som JonasN gjorde en gång har jag för mig. 

Jag är inte insatt i affärsverksamheten, så jag törs inte riktigt besvara denna fråga. Jag är själv flitigt köpare av löskort, men har aldrig nyttjat butiken. 

Beror på hur snyggt det sköts. prinsallan är dålig timespiral och timecode är bra.

Ingen åsikt.

Bra att det finns tillgänglighet på kort. 

Dåligt om det tar massa utrymme och irriterar. Exempel: Allt är semi-pimp. Autkioner har 100 000 kort. Populära kort är inte alls kort utan artist proofs.

Affärsverksamheten har för min del stor betydelse. Jag uppskattar till exempel en person som prinsallan trots att han har fått mycket kritik av andra. Anledningen är just det att han sköter sina affärer och bryr sig om att svara i flertalet trådar, oavsett om de har med affärer eller bara med magic som casualspelande att göra. Annars har det hög status. Personer som sköter sina affärer har en tendens att bli respekterade ur alla läger.

Mindre bizar har hög status. De som försöker försörja sig på den har blandade status beroende på vem som ser det.



Personligen är jag emot att köpa kort i syftet mot att sälja dem vidare SYSTEMATISKT, inte lite små investeringar då och då men att suga ur marknaden för prisökningar och själv inte spela med dem är skadligt.

De som är faktiska butiker brukar jag inte handla av för att de är dyra. De andra som säljer mycket har jag inge problem med

Jag är väldigt positiv till det hela för att jag gillar att Sverige har en egen centraliserad marknad för sådant. Detta hjälper med att hålla priser på kort jämförbara och jämna i hela landet samt att det främjar spridning av kort, främst sällsynta sådanna. Så att fler har möjlighet att spela det de vill spela.

Allt. jag bryr mig inte så mycket om forumet och så utan bara köpochsälj  

 

 

 


