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Sammanfattning 

Under den senaste 20-års perioden har dataspelande ökat i popularitet bland stora delar av be-

folkningen i den industrialiserade västvärlden (Interactive Software Federation of Europe, 

2012). Dataspel har gått från att vara en fritidssysselsättning som ungdomar ägnar sig åt till att 

ha blivit ett signifikant kulturellt fenomen som stora delar av befolkningen ägnar sig åt. Data-

spelande är dock fortfarande vanligast förekommande bland ungdomar av manligt kön 

(Verheijen, Burk, Stoltz, van den Berg, & Cillessen, 2019). Denna studies syfte är att undersöka 

vilka drivkrafter medelålders män har till att spela dataspel online samt att söka en djupare 

förståelse för hur dataspelandet påverkar de medelålders männens självbild och känsla av till-

hörighet. Den valda metoden är av kvalitativ karaktär och insamling av empiri har skett genom 

semistrukturerade intervjuer som genomförts med sex medelålders män som spelar tillsammans 

via Internet. Studiens teoretiska ramverk består av Anthony Giddens och Stuart Halls teorier 

om identitet och identitetsskapande i det senmoderna samhället samt Randall Collins teori om 

sociala interaktionsritualer. Resultatet pekar på att medelålders mäns motiv till att spela dataspel 

i en online-miljö främst är att få tillgång till social interaktion och därigenom ha möjligheter till 

att bygga vänskapsnätverk. Informanternas spelande utgör ett slags virtuell och digital interakt-

ionsritual som bidrar till att skapa en avslappnad miljö som tillåter informanterna att ladda sig 

med positiv emotionell energi som bidrar till att de klarar av att hantera en stressfylld tillvaro i 

det verkliga livet. 

Nyckelord: Dataspel, social interaktion, senmodernitet, identitet, gamer 
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Abstract 

During the past 20 years, computer games have grown in popularity among large parts of the 

population in the industrialized Western world (Interactive Software Federation of Europe, 

2012). Computer games have gone from being a leisure activity that young people are engaged 

in to being a significant cultural phenomenon that large parts of the population engages in. 

However, computer gaming is still most common among young males (Verheijen, Burk, Stoltz, 

van den Berg, & Cillessen, 2019). The purpose of this study is to investigate the driving forces 

behind middle-aged mens gaming online and to seek a deeper understanding of how the com-

puter gaming affects the self-image and sense of belonging among these men. The chosen 

method is of a qualitative nature and the collection of empirical data has taken place through 

semi-structured interviews conducted with six middle-aged men who play together via the In-

ternet. The study's theoretical framework consists of Anthony Gidden's and Stuart Hall's theo-

ries on identity and identity creation in the late modern society as well as Randall Collin's theory 

of social interaction rituals. The result points to the fact that middle-aged men's motives for 

playing computer games in an online environment are primarily to gain access to social inte-

raction and thereby have the opportunity to build friendship networks. The informants act of 

gaming is a kind of virtual and digital interaction ritual that helps to create a relaxed environ-

ment that allows the informants to load up with positive emotional energy that helps them cope 

with a stressful existence in real life. 

Keywords: Computer game, social interaction, late modernity, identity, gamer 
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Förord 

 

“Shall I explain the game? I have to, I'm afraid, even though describing 

video games is a little like recounting dreams” (Nick Paumgarten) 

 

Denna magisteruppsats är skriven vid Luleå tekniska universitet av mig, Niklas Pekkari. Fyra 

års studier som innefattat mycket hårt arbete och stora delar glädje närmar sig nu sitt slut och 

har kulminerat i denna magisteruppsats.  

Jag önskar tacka de personer som stöttat mig i arbetet med min magisteruppsats i såväl med- 

som motgång. Ett stor tack riktas till alla mina informanter, utan er medverkan hade jag inte 

tagit mig i mål. Genom att dela med er av tankar och upplevelser har ni varit ovärderliga för 

mig i skrivandet av denna uppsats. 

Jag vill rikta ett varmt och uppriktigt tack till min handledare universitetslektor Leif Berglund 

som bidragit med kloka och uppmuntrande råd och synpunkter genom hela skrivprocessen. Ett 

stort tack riktas även till övriga lärare inom programmet, er undervisning har bidragit till att 

utveckla mitt kritiska och logiska tänkande och min analysförmåga. 

Jag riktar ett tack till mina kurskamrater på magisterprogrammet i sociologi, ni har bidragit till 

att skapa motivation och glädje under såväl skoltid som fritid. 

Jag vill avslutningsvis tacka de viktigaste personerna i mitt liv, min fru Annika och min son 

Kevin för er outtröttliga tilltro till mig. Ni har stått bakom mig och motiverat mig i de stunder 

när skrivkramp och trötthet satt käppar i hjulet i skrivprocessen och självtvivel börjat infinna 

sig. Utan er support hade denna magisteruppsats inte sett dagens ljus.  

 

 

 

Niklas Pekkari, Luleå, juni 2019. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund och dataspelens historia. Syfte och frå-

geställningar presenteras och avgränsning samt disposition redovisas. 

1.1 Bakgrund 
Spel och lek har historiskt sett varit en del av individens utveckling avseende exempelvis hälsa, 

problemlösning och social integration (Bijelic & Pavlović, 2010; Eklund, 2012). Spel och lek 

har dessutom möjliggjort för individen att lära sig vilka traditioner och normer denna bör för-

hålla sig till (Bijelic & Pavlović, 2010). När människor spelar spel tillsammans skapar och for-

mar de en gemensam social värld (Eklund, 2012). I det moderna samhället har många av de 

traditionella lekarna och sällskapsspelen ersatts av digitala dataspel vilket innebär att den mo-

derna människan inte på samma sätt vistas i den omgivande naturen och dessutom inte är lika 

fysiskt aktiv som tidigare generationer (Bijelic & Pavlović, 2010). Under de senaste 20 åren har 

dataspelande ökat i popularitet vilket medfört att det blivit ett signifikant kulturellt fenomen 

(Badrinarayanan, Sierra, & Martin, 2015). Dataspel är en utbredd fritidsaktivitet bland dagens 

ungdomar och totalt beräknas cirka 70 % av dem ägna sig åt att spela dataspel (Verheijen, Burk, 

Stoltz, van den Berg, & Cillessen, 2019). Under samma tidsperiod har tillgången till uppkopp-

ling mot Internet blivit vanligt förekommande i västvärlden och detta har bidragit till att för-

ändra sättet som framförallt unga människor umgås och spelar på (Smahel, Brown, & Blinka, 

2012). 

I en konsumentundersökning genomförd i 16 europeiska länder och bland deltagare i ålders-

spannet 16–64 år konstateras att 25 % av populationen spelar dataspel vid minst ett tillfälle per 

vecka (Interactive Software Federation of Europe, 2012). För de som inte spelar anges brist på 

intresse som den enskilt största orsaken till varför man inte spelar (Interactive Software 

Federation of Europe, 2012). Det finns variationer mellan män och kvinnor såväl som i gene-

ration över spelfrekvensen. Av män i åldersspannet 16–24 år är det cirka 80 % som spelar re-

gelbundet medan motsvarande siffra bland kvinnor i samma åldersspann är cirka 61 %. Mot-

svarande siffror gällande åldersspannet 35–44 år är 55 % för män och 44 % för kvinnor 

(Interactive Software Federation of Europe, 2012). Statistiken vittnar om att dataspelande ut-

vecklats från att ha varit ett särskilt intresse som främst ungdomar ägnat sig åt till att bli mer 

vanligt förekommande i populationen som helhet. Som anledning till att spela nämns faktorer 

såsom: att ha roligt, utveckla färdigheter, få utlopp för kreativitet och att fördriva tid. Den 

typiska svenska spelaren är statistiskt sett en yngre man i åldern 16 till 34 år som helst spelar 

tillsammans med andra online (Interactive Software Federation of Europe, 2012). Bland 

svenska föräldrar är det 64 % av populationen som spelar dataspel tillsammans med sina barn 

och motiv anges som exempelvis: att spendera tid tillsammans, rolig aktivitet för hela familjen, 

utbildningsfrämjande aktivitet och som ett sätt för att övervaka vad och hur länge barnen spe-

lar. Sammantaget kan sägas att statistiken påvisar att dataspelande blivit vanligt förekommande 

som fritidsintresse bland stora delar av befolkningen och att dataspelandet upplevs fylla funkt-

ioner som tidigare uppfyllts av mer traditionella lekar och sällskapsspel. Dataspel används i det 

moderna samhället även inom utbildning och som pedagogisk träning (Interactive Software 

Federation of Europe, 2012). 
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Det förändrade sättet att umgås på har givit upphov till en samhällsdebatt angående dataspel 

och användande av Internet. På ena sidan finns belackare som hävdar att dataspel via Internet 

leder till aggressivt beteende (McInroy & Mishna, 2017) och spelberoende (Smahel et al., 

2012). Det aggressiva beteendet möjliggörs till viss del av att spelarna kan vara anonyma och 

är enligt vissa forskare ett uttryck för dominans riktat mot exempelvis nya spelare eller spelare 

av underrepresenterat kön eller sexualitet (McInroy & Mishna, 2017). Andra negativa aspekter 

som lyfts fram i debatten är att framförallt barn och ungdomar inte utvecklar sitt sociala bete-

ende eftersom mycket av deras sociala interaktion inte sker ansikte mot ansikte (Smahel et al., 

2012). Dataspel online har av vissa forskare ansetts vara ett tecken för verklighetsflykt där en-

samma människor sökt sig online för att bygga sociala relationer och därmed dämpa känslor av 

social ångest och isolering (Kim & Kim, 2017). Behovet av att känna sig socialt accepterad och 

mindre ensam har i vissa fall medfört att människor utvecklat missbruk och tillbringar all sin 

vakna tid online samtidigt som de försakar såväl arbete som vänner och familj (Kim & Kim, 

2017). Den andra sidan av samhällsdebatten avspeglar tilltro gentemot dataspel via Internet och 

hävdar att detta nya sätt att umgås är mer interaktivt än exempelvis Tv-tittandet (Lundmark, 

2015). Att spela dataspel tillsammans online uppmuntrar och utvecklar samarbete och kommu-

nikation vilket enligt vissa forskare kan betecknas som social interaktion (Lundmark, 2015; 

Velez & Ewoldsen, 2013). 

I en västerländsk kontext har en demontering av traditionella institutioner som exempelvis fa-

milj, äktenskap eller social klass (Giddens, 2008; Pearce, 2017) bidragit till att skapa något som 

Stuart Hall (1992) beskriver som en identitetskris. Denna identitetskris medför att människor 

känner sig vilsna och osäkra angående sin position som integrerat subjekt i samhället, detta kan 

få konsekvenser på individens identitetsskapande och känsla av tillhörighet och sammanhang 

(Hall, 1992; Giddens, 2008). James Côté (2000) anser att vuxenhet i det moderna samhället har 

förändrats och menar att många av de traditionella markörerna för vuxenliv inte längre är ap-

plicerbara. Detta bidrar till att gränserna mellan vuxenhet och ungdomlighet blir otydliga och 

att vuxenhet blivit ett psykologiskt tillstånd snarare än en social status (Côté, 2000). Forskaren 

Alyssa Pearce (2017) anser att det är intressant att studera identitetsskapande inom kontexter 

där individen känner sig som mest avslappnad och bekväm. Pearce (2017) hävdar att fritidsak-

tiviteter oftast är mindre begränsade av restriktiva, sociala beteenderegler jämfört med exem-

pelvis arbetslivets mer formella och institutionella form. Enligt Pearce (2017) kan man i online-

miljöer finna en större avsaknad av restriktiva beteenderegler vilket bidrar till att individen un-

der skydd av en viss anonymitet är fri att skapa sig precis den identitet denna önskar. 

1.1.1 Dataspelens historia 

Den första datorn, ENIAC, togs i bruk 1946 och i samband med detta började vetenskapsmän 

såsom Alan Turing och Claude Shannon se framför sig hur datorer skulle utvecklas till att ha 

artificiell intelligens (AI) (Donovan, 2010). Spelet Schack med sina enkla regler och möjlighet 

till närmast oräkneliga antal utgångar sågs som ett sätt att testa om datorer skulle kunna förutse 

och reagera på motståndarens drag. Detta bidrog till att Turing redan 1947 skrev det första 

schackprogrammet, programmets kod var dock alltför avancerat för att dåtidens datorer skulle 

kunna köra det (Donovan, 2010). Under 1950-talet fortsatte vetenskapsmän att teoretisera kring 
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AI genom att använda Schack som det ultimata testet för sina dataprogram. Samtidigt konstru-

erades enklare typer av logiska och matematiska spel som syftade till att demonstrera datorernas 

potential för omvärlden, spelen var inte primärt ämnade för underhållning eller tidsfördriv 

(Donovan, 2010). I spelet Nimrods instruktionsbok skrev vetenskapsmännen bakom program-

met: 

It may appear that, in trying to make machines play games, we are wasting our time. This is 

not true as the theory of games is extremely complex and a machine that can play a complex 

game can also be programmed to carry out very complex practical problems. (Donovan, 2010, 

s. 5) 

1958 skapades det första sportspelet, Tennis for two av William Higinbotham, med syfte att 

tillhandahålla en interaktiv och underhållande upplevelse till allmänheten i samband med det 

årligt återkommande öppna hus som det statliga forskningslaboratoriet Brookhaven National 

Laboratory anordnade. Spelet blev en omedelbar succé och fungerade som inspiration till den 

spelutveckling i underhållningssyfte som startades under 1960-talet av studenter inom datave-

tenskap. Dessa studenter såg programmering och dataspelande som ett uttrycksmedel för krea-

tivitet (Donovan, 2010). Under 1960-talet konstruerades ett antal spel såsom Spacewar! och 

Ping-Pong, men datorer var vid denna tidpunkt dyra och otillgängliga för den breda allmän-

heten och datorspel var endast tillgängligt för ett fåtal studerande vid universitet och forsk-

ningsanläggningar. Under 1970-talet började konstruktionen av dataspel för underhållande 

syfte att verkligen spridas och 1972 när företaget Atari lanserade spelet Pong fullkomligt ex-

ploderade intresset för dataspel bland allmänheten. Dataspel var dock fortfarande inte något 

som spelades i hemmet, utan istället fick intresserade söka sig till särskilda arkadhallar där det 

gick att spela mot betalning (Donovan, 2010). 

1975 kom möjligheten till att spela dataspel i det egna hemmet genom Ataris lansering av en 

konsol som kunde kopplas till TVn för att spela Pong. I slutet av 1970-talet skapades den första 

mikroprocessorn vilket bidrog till att datorer med högre prestanda kunde produceras till ett 

mycket lägre pris än tidigare, denna utveckling öppnade upp möjligheter för allmänheten att 

äga datorer privat. Som en följd av att prestandan på datorerna ökade och att tillgängligheten 

av datorer steg bland befolkningen, utvecklades även spelindustrin och produktionen av spel 

ökade i en snabb takt (Donovan, 2010). Under 1980-talet fortsatte teknikutvecklingen att göra 

dataspelen mer sofistikerade och grafiken mer tilltalande, spel som Pac-Man och Donkey Kong 

bidrog till att skapa ett allt större intresse för spel och antalet speltillverkare och plattformar för 

spelande ökade i snabb takt. Under 1980-talet var olika typer av TV-spelskonsoler den platt-

form som var mest utspridd bland spelarna, detta förändrades under 1990-talet då hemdatorer 

(PC) blev vanligare (Donovan, 2010). 

Teknikutvecklingen bidrog med innovationer såsom 3D-grafik och Internet vilket skapade vi-

suellt attraktiva spel och möjlighet till att spela tillsammans med andra spelare över hela värl-

den. Den fortsatta teknikutvecklingen under 2000-talet har bidragit till att massiva virtuella 

världar skapats där hundratals eller tusentals spelare kan interagera, spela och umgås tillsam-

mans (Donovan, 2010). Teknikutvecklingen uppvisar inga tendenser till att stanna av och vad 
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framtidens spelande innebär är svårt att sia om. Klart är dock att utvecklingen av AI och virtu-

ella verkligheter (VR) fortgår och säkerligen på ett eller annat sätt kommer att revolutionera 

dataspelsutvecklingen.  

1.1.2 World of Tanks 

World of Tanks är ett MMO (se bilaga 2) av free to play karaktär (se bilaga 2) som låter spelaren 

ta kommando över pansarvagnar och andra stridsfordon för att utkämpa bataljer i en historiskt 

kontext som sträcker sig från 1920-talet fram till 1960-talet (Wargaming Group Limited, 2019). 

Spelets fordon är stridsfordon som producerats i verkligheten kombinerat med fordon som end-

ast funnits som prototyper eller ritningar (Wargaming Group Limited, 2019). För tillfället går 

det att spela över 500 olika fordon som innefattar välkända vagnar från andra världskriget såsom 

Tiger, Panther, Sherman och T-34.  Enligt speltillverkaren uppgår antalet registrerade använ-

dare till ca 110 miljoner som spelar spelet på fyra separata regioner bestående av Nordamerika, 

Asien, Ryssland och Övriga Europa (Wargaming Group Limited, 2019). Spelet erbjuder flera 

olika spelformer och innefattar såväl PvP som PvE moment (se bilaga 2). Det går att spela 

individuellt via spelets matchfunktion men spelet erbjuder även omfattande möjligheter till lag-

baserat spelande och tävlingsmoment där klaner (se bilaga 2) kan mäta sin skicklighet gentemot 

andra klaner (Wargaming Group Limited, 2019). 

1.2 Problemformulering 
Dataspelande är sociologiskt intressant att studera eftersom dataspel via Internet har blivit en 

samlingsplats där många människor umgås, kommunicerar och interagerar med varandra, trots 

att de i vissa fall är främlingar eller aldrig har träffats fysiskt. Sociala relationer och känsla av 

tillhörighet är även något som för de flesta personer är viktigt oavsett ålder eller andra attribut 

såsom kön eller sexuell läggning. Det senmoderna samhället kännetecknas till viss del av att 

digital teknik påverkat de sätt som människor skapar och upprätthåller sociala relationer mellan 

varandra genom att fundamentalt förändra de förutsättningar som interaktionerna bygger på 

(Giddens, 2008). Vid litteraturöversikten som genomfördes inom ramen för den föreliggande 

uppsatsen upptäcktes ett kunskapsgap rörande äldre individers motivation och drivkraft till att 

spela dataspel. Det mesta av tidigare forskning som genomgåtts har anlagt fokus på yngre per-

soners skapande av identitet, sociala relationer och upplevelser av att vara dataspelare. Det är 

av vetenskapligt intresse att studera hur medelålders män upplever eventuella sociala strukturer 

i det digitaliserade samhället och vilka motiv de har till att ägna sig åt en fritidssysselsättning 

som stereotypiserats som något som framför allt yngre människor ägnar sig åt (Shaw, 2011). 

Dataspelande som fenomen är även intressant på ett personligt plan eftersom författaren själv 

tillbringar en viss del av sin fritid med att spela dataspel men egentligen inte reflekterat över 

sina motiv till att spela. Sammantaget har dessa tankar bidragit till att skapa nedanstående syfte 

och forskningsfrågor för att eftersöka en djupare insikt till varför informanterna tillbringar tid 

till att spela dataspel online. 

1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka drivkrafter medelålders män har 

till att spela dataspel online samt att eftersöka en djupare förståelse för hur dataspelandet på-

verkar informanternas självbild och känsla av tillhörighet. 
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1.4 Forskningsfrågor 
Nedanstående frågeställningar har konstruerats för att bidra till att uppsatsens syfte uppnås: 

• Vad är informanternas motiv till att spela och hur rationaliserar de dessa? 

• Vilka former av sociala relationer skapas i den digitala kontexten och 

hur påverkas känslan av social tillhörighet av dataspelandet? 

• I vilka avseenden identifierar sig informanterna utifrån sitt spelande? 

1.5 Avgränsning 
På grund av de yttre begränsningarna avseende tid och resurser har en avgränsning gjorts till 

att undersöka dataspelare som befinner sig i Sverige. Vidare har en avgränsning gjorts utifrån 

ålderskategori. Den ålderskategori som undersöks är medvetet satt till 35–60 år på grund av att 

yngre människors relation till digitala medier och dataspelande är mer utrett inom tidigare 

forskning. Ytterligare avgränsningar inkluderar att endast spelare som spelar spelet World of 

Tanks och använder sig av datorer (PC) för att spela studeras.  

1.6 Disposition 
Uppsatsens disposition följer en logisk samhällsvetenskaplig struktur i enlighet med nedanstå-

ende figur: 

 

Figur 1 – Uppsatsens struktur och innehåll. 

I kapitel två preciseras nyckelbegrepp som förekommer i uppsatsen, vidare presenteras en te-

matiserad litteraturöversikt över tidigare forskning inom området. Kapitel två avslutas med en 

detaljerad genomgång av uppsatsens teoretiska ramverk som ligger till grund för analys av 

den insamlade empirin. Kapitel tre ägnas åt att på ett transparent sätt beskriva val av metod 

och dess genomförande, en kritisk argumentation förs angående etiska aspekter och uppsat-

sens grad av trovärdighet och äkthet. I kapitel fyra redovisas och analyseras den insamlade 

empirin utifrån tidigare forskning och den föreliggande uppsatsens teoretiska analysverktyg. 

Kapitel fem består av en kritisk diskussion där uppsatsens forskningsfrågor besvaras och det 

övergripande syftet med uppsatsen resoneras kring. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning och en avslutande reflektion. 

Kapitel 1
Inledning

Kapitel 2
Teori

Kapitel 3
Metod

Kapitel 4
Resultat och 

analys

Kapitel 5
Diskussion
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras begreppsdefinitioner, en litteraturöversikt över tidigare forskning av-

seende dataspelande samt teori som använts vid analys av insamlad empiri. 

2.1 Begreppsdefinitioner 
Med avsikt att förtydliga de nyckelbegrepp som används i föreliggande uppsats kommer dessa 

att definieras i detta avsnitt. Begreppet Modernitet avser den samhällsordning eller de institut-

ioner och beteendemönster som vuxit fram efter upplysningstiden och som grundar sig i veten-

skapliga metoder och principer (Giddens, 2008). Moderniteten kan generellt sett jämställas med 

industrialiseringen av samhället men består av ytterligare dimensioner som exempelvis kapit-

alism, övervakning och kontroll av våldsmedlen (Giddens, 2008). Moderniteten är en samhälls-

ordning som underminerar traditionella institutioner, sedvanor och praktiker (Giddens, 2008). 

Identitet som begrepp är omdebatterat inom samhällsvetenskapen och det finns ett antal olika 

sätt att betrakta identitet och identitetsskapande (Hall, 1992). I den föreliggande uppsatsen de-

finieras identitet som något som skapas i interaktionen mellan individen och den omgivande 

världen (Hall, 1992). En individ kan uppbära flera olika identiteter eller roller och kan växla 

mellan dessa utifrån den omgivande kontexten (Hall, 1992). Genom att internalisera och ta till 

sig kontextuella normer och förhållningsregler stabiliseras subjektet och omgivningen blir han-

terbar och förståelig (Hall, 1992). 

Kulturell identitet handlar om tillhörighet till distinkta kulturer som baseras på exempelvis et-

nicitet, språk, religion och framför allt nationstillhörighet (Hall, 1992). En individs kulturella 

identitet har historiskt sett bidragit till att skapa förankring och balans i individens liv (Hall, 

1992). Självidentitet är enligt Giddens (2008, s. 68) ” […] inget specifikt drag – eller ens en 

samling specifika drag – som individen besitter. Självidentiteten är självet så som det reflexivt 

uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi”. Självidentitet är inte något som är 

givet utan skapas rutinmässigt av individen genom dennes reflexiva handlingar i förhållande 

till exempelvis val av livsstil, utanförskap eller känsla av tillhörighet (Giddens, 2008). Medve-

tenheten om att självidentitet är ett reflexivt projekt medför att individen ställs inför faktumet 

att självidentitet måste konstrueras aktivt och att individen är ytterst ansvarig för denna process 

(Giddens, 2008). 

Begreppet reflexivitet innebär att ny kunskap och information bearbetas och inkorporeras i den 

omgivande kontexten och därmed bidrar till att verkligheten omorganiseras (Giddens, 2008). 

Individualisering handlar om att människor i den moderna kontexten i högre utsträckning än 

tidigare kan påverka, forma och kontrollera den egna livsbanan utifrån det fria valet och de 

möjligheter som erbjuds i det moderna samhället (Giddens, 2008). Individualiseringsprocessen 

har effekt på alla samhällsområden och på samtliga sociala relationer enligt Giddens (2008). 
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2.2 Tidigare forskning om dataspel 
I det kommande avsnittet redovisas tidigare forskningsresultat om dataspelande under fyra olika 

teman: Demografi, Beroende, anti-socialt beteende och våldsamhet, Socialt umgänge samt 

Gamer som identitet. 

2.2.1 Demografi 

Dataspelande har stereotypiserats som något som yngre personer av manligt kön ägnat sig åt i 

ensamhet (Griffiths, Davies, & Chappell, 2003; Kaye, Carlisle, & Griffiths, 2017; Pearce, 

2017). Enligt forskaren Lina Eklund har synen på spel förändrats i samband med digitali-

seringen av samhället: 

Förr ansågs digitala spel främst vara en aktivitet för barn och unga, men under det senaste 

decenniet har denna fritidssyssla öppnats upp för en större målgrupp, både unga och äldre, 

män och kvinnor spelar idag en uppsjö utav digitala spel (Eklund, 2012, s. 55). 

Trots att dataspel har vuxit till att bli ett stort fritidsintresse finns det förhållandevis lite tidigare 

forskning inom området (Griffiths et al., 2003; Griffiths, Davies, & Chappell, 2004, specifikt 

rörande äldre dataspelare (Quandt, Grueninger, & Wimmer, 2009). Dataspelandet är dock ut-

brett inom de flesta ålderskategorier och inte begränsat till att omfatta endast barn och ungdo-

mar (Griffiths et al., 2003; Griffiths et al., 2004). Det är till största del män som spelar dataspel 

men andelen kvinnor som spelar är ständigt stigande (Griffiths et al., 2004; McLean & Griffiths, 

2013). Forskning inom området har inte identifierat några skillnader avseende utbildningsnivå 

bland de individer som ägnar sig åt dataspel på sin fritid (Griffiths et al., 2004). Trots att data-

spel har blivit ”mainstream” i Sverige är fenomenet till största del fortfarande ett manligt tids-

fördriv (Eklund, 2012). Detta medför att det inom dataspelsvärlden finns könsförväntningar 

som utgår från en patriarkal struktur och som kan innebära begränsningar för kvinnliga spelare 

(Eklund, 2012). 

2.2.2 Beroende, anti-socialt beteende och våldsamhet 

I samband med uppkomsten av dataspel och spelande online lades en stor tonvikt på att kart-

lägga barn och ungdomars upplevelser och erfarenheter kring fenomenet (Griffiths et al., 2003). 

Fokus för forskningen lades på negativa aspekter förknippade med dataspelande, exempelvis 

beroende, våldsamhet och anti-socialt beteende (Griffiths et al., 2003; Verheijen et al. 2019; 

Smahel et al., 2012). Vetenskapen har haft farhågor om att det digitala umgänget och spelandet 

av dataspel kan ha skadlig inverkan på individers möjligheter att utveckla personlig social in-

teraktion som sker ansikte mot ansikte (Smahel et al., 2012; Obst, Zhao, White, O’Connor, & 

Longman, 2018; McInroy & Mishna, 2017). Mycket av forskningen som genomförts har anlagt 

fokus på tidsåtgång och missbruk av spel via Internet bland barn och ungdomar (Smahel et al., 

2012; Pearce, 2017; Obst et al., 2018; McInroy & Mishna, 2017). Cyberbullying är enligt McIn-

roy och Mishna (2017) vanligt förekommande i online-spel och tar sig uttryck som svordomar, 

förolämpningar och aggressivt beteende riktat mot mindre skickliga spelare, så kallade noobs 

(se bilaga 2). Detta handlande kan ses som uttryck för dominans och möjliggörs enligt McInroy 

och Mishna (2017) av den anonymitet som kännetecknar online-spelande, det är lättare att vara 

otrevlig eller aggressiv när du inte ser den andra parten, eller vet vem det är. De flesta av spe-

larna som utsätts för detta beteende uppfattar dock inte detta som cyberbullying utan ser det 
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istället som en del av kulturen som förknippas med online-spel (McInroy & Mishna, 2017). För 

att hantera anti-socialt eller aggressivt beteende från andra spelare väljer vissa spelare att koppla 

ner sig och inte spela (McInroy & Mishna, 2017). Samtidigt väljer andra spelare att fortsätta 

spela och förklarar att de inte tar åt sig kommentarerna eftersom de kommer från anonyma 

personer som spelar tuffa, eller agerar ut sina frustrationer genom sitt beteende (McInroy & 

Mishna, 2017). 

2.2.3 Socialt umgänge 

Det finns forskning som framför tydlig empirisk bevisning för att dataspel kan vara av social 

karaktär och att spelare föredrar att spela tillsammans med andra framför att spela ensamma 

(Kaye et al., 2017; Obst et al., 2018; McInroy & Mishna, 2017). Dataspel tillsammans med 

andra kan utgöra en meningsfull och stimulerande fritidssysselsättning som på individnivå bi-

drar till en rad positiva aspekter såsom: positiv mental hälsa, utveckling av självkännedom och 

byggandet av vänskapsnätverk (Kaye et al., 2017; Maczewski, 2002; Molyneux, Vasudevan, & 

Gil de Zúñiga, 2015; Verheijen et al., 2019). I samband med Internets utbredning och utveckl-

ingen av teknik har dataspelandet antagit en mer social karaktär eftersom att spelen nu i stor 

utsträckning spelas online och tillsammans med andra (Kaye et al., 2017; Pearce, 2017; Reich, 

2017; Smahel et al., 2012). Dataspel online utgör en plattform som tillåter spelare att utveckla 

relationer med andra spelare från hela världen (Kaye et al., 2017; Pearce, 2017). 

Dataspel och social interaktion i det digitaliserade samhällets tidsålder framstår enligt 

Maczewski (2002) som en paradox eftersom den virtuella interaktionen bidrar till kontakt mel-

lan människor oberoende av tid och rum, samtidigt som individen i verkligheten sitter ensam 

framför sin dator. Tidigare forskning har slagit fast att de sammanslutningar av spelare som 

benämns som klaner eller guilds bidrar till att förstärka inslagen av samarbete och social inter-

aktion mellan dess medlemmar (Lundmark, 2015; Morschheuser, Riar, Hamari, & Maedche, 

2017; Velez & Ewoldsen, 2013). Dessutom bidrar sammanslutningarna av spelare till att skapa 

en känsla av social tillhörighet som genererar tillit och uppkomsten av socialt kapital 

(Lundmark, 2015). Detta stärker individens känsla av att vara en uppskattad och högt värderad 

medlem inom klanen (Velez & Ewoldsen, 2013). Inom ramen för tidigare forskning har kon-

staterats att aktiviteter och beteenden som vanligen ses som anti-sociala och negativa i det verk-

liga livet inte heller är önskvärda inom dataspelsgemenskapen (Griffiths et al., 2004). Exempel 

på dessa beteenden eller aktiviteter är själviskhet, omogenhet eller att sabotera andra personers 

spelupplevelse (Griffiths et al., 2004). Den sociala sammanhållningen och känslan av tillhörig-

het beskrivs som en stark motivator till varför människor ägnar sig åt att spela tillsammans 

online (Velez & Ewoldsen, 2013; Morschheuser et al., 2017). 

2.2.4 Gamer som identitet 

Det är endast en liten del av alla människor som spelar dataspel som identifierar sig själva som 

”gamers” (Verheijen et al., 2019; De Grove, Courtois, & Van Looy, 2015). Att vara en gamer 

har historiskt sett förknippats med negativt laddade stereotyper såsom impopulär, socialt in-

kompetent och oattraktiv (Griffiths et al., 2003). Detta har bidragit till att människor som iden-

tifierar sig som gamers känt sig stigmatiserade och utpekade som nördar (Verheijen et al., 

2019). 
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Forskaren Adrienne Shaw (2011) hävdar att trots att många studier motbevisar den stereotypa 

bilden av en gamer som vit, heterosexuell och manlig tonåring så blir identiteten gamer fortfa-

rande definierad enligt dessa kriterier. Samtidigt hävdar Shaw (2011) att det är missriktat att 

sätta epitetet gamer på alla som spelar dataspel. Hon hävdar att identiteten gamer måste tillskri-

vas från individen själv snarare än från utomstående individer eller institutioner (Shaw, 2011). 

Identifiering tillåter människor att analysera hur man passar in i en kontext och är något som 

ständigt påverkar och konstruerar sociala kategorier som vi identifierar oss med exempelvis 

kvinna, bisexuell eller gamer. De stereotyper som förknippas med identiteten gamer bidrar en-

ligt Shaw (2011) till att individer avskräcks från att identifiera sig som sådan eftersom dataspe-

lande till viss del ses på som ett juvenilt tidsfördriv och inte som en specifik identitet eller roll. 

Spelkultur är ett mångfacetterat begrepp som kännetecknas av mångfald avseende exempelvis: 

kön, språk, etnicitet, religion, ekonomiskt välstånd och social klasstillhörighet (Pearce, 2017). 

Frikopplingen från såväl tid som rum innebär att spelare från hela världen interagerar och spelar 

ihop under samma förutsättningar i virtuella världar (Pearce, 2017). På grund av denna globala 

närvaro har spelkulturen tagit sig egna språkliga uttryck och sociala normer som skiljer sig åt 

från sociala medier som exempelvis Facebook eller det verkliga livet (Pearce, 2017). För att 

skapa översikt och förståelse för de språkliga uttryck som förekommer inom gamingkulturen 

presenteras en förklarande ordlista (se bilaga 2). 

2.3 Teori 
I det följande avsnittet presenteras de teoretiska begrepp som tillsammans utgör uppsatsens 

analysverktyg för den insamlade empirin. 

2.3.1 Senmodernitet och identitet 

Stuart Hall (1992) beskriver i boken ”Modernity and its futures” att det pågår en identitetskris 

i det senmoderna samhället. Den senmoderna identitetskrisen ingår enligt Hall (1992) som en 

del av globaliseringsprocessen och den våg av neoliberal ideologi som präglat västvärlden se-

dan 1990-talet. Dekonstruktionen av traditionella strukturer såsom kön, klass, etnicitet eller 

sexualitet bidrar till att fragmentera och lösa upp det kulturella landskapet som i tidigare histo-

riska kontexter utgjort en stabil grund för individens sociala liv (Hall, 1992). Förändringen av 

det kulturella landskapet har direkt inverkan på individens självupplevelse och det personliga 

identitetsskapandet och riskerar att underminera individens känsla av sammanhållning och av 

att vara ett integrerat subjekt i samhället (Hall, 1992). 

Dekonstruktionen av struktur kombinerat med individens tvivel och osäkerhet kring identitets-

skapande och sammanhållning skapar tillsammans den identitetskris som Hall (1992) teoreti-

serar kring. Enligt Hall (1992) har uppfattningar om identitet och människan som subjekt med 

förmåga att tänka och handla genomgått tre tydliga faser med medföljande idealtyper av synen 

på identitet; 

A. Upplysningssubjektet – Denna uppfattning baserades på att människan var en självcen-

trerad och sammanhållen individ med medvetande och förmåga till handlande. Indivi-

dens innersta väsen bestod av identiteten och den framträdde redan vid individens fö-

delse. Identiteteten utvecklades med individen men var i grunden den samma som vid 
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födseln och utgjorde individens centrum genom hela individens existens (Hall, 1992). 

 

B. Det sociologiska subjektet – Uppfattningen om människan som sociologiskt subjekt 

handlar i grunden om en insikt om att individens innersta väsen inte är autonomt och 

självförsörjande. Signifikanta andra i form av exempelvis familjemedlemmar eller lä-

rare förmedlar värderingar, mening och symboler vilka bidrar till att skapa subjektets 

förståelse för världen denne lever i. Genom att internalisera olika kontexters sociala 

och kulturella värderingar och mening finner individen struktur och sin plats i tillvaron 

och därigenom skapas en stabil identitet (Hall, 1992). 

 

C. Det postmoderna/senmoderna subjektet – Det postmoderna subjektet kännetecknas av 

en avsaknad av fixerade och permanenta identiteter. Subjektets identiteter transforme-

ras och formas genom hur individen representerar sig i olika kulturella system och 

kontexter. Individer kan på samma gång uppbära flera av varandra oberoende och 

motsägelsefulla identiteter. En enhetlig och sammanhängande identitet motverkas av 

samhällets ständiga förändring som dekonstruerar traditioner och sociala markörer och 

därigenom erbjuder individen en mångfald av nya och spännande identiteter (Hall, 

1992). 

Det moderna globaliserade samhället skiljer sig från alla historiska sociala ordningar på grund 

av dess dynamik kombinerat med upplösandet av traditioner, sedvanor och praktiker (Giddens, 

2008). Giddens (2008) har identifierat tre huvudelement som kännetecknar det moderna sam-

hället: 

A. Åtskiljandet av tid och rum – I det traditionella samhället som fanns innan industria-

liseringen var tiden knuten till lokala kontexter (Giddens, 2008). Markörer för tid 

kunde exempelvis vara att gå och lägga sig vid mörkrets inbrott eller påbörja mjölk-

ning av kor vid soluppgången. Tiden var med andra ord kopplade till de markörer som 

fanns närvarande i det lokala rummet. I samband med uppkomsten av industrisam-

hället och det nära förknippade lönearbetet åtskildes rummet och tiden genom införan-

det av fabriker och mekaniska ur (Giddens, 2008). Detta innebar att tiden som i tidi-

gare historiska kontexter varit förknippad eller förbunden med platsen eller rummet, i 

det moderna samhället frikopplats vilket innebär att sociala relationer kan ske över 

stora avstånd med hjälp av exempelvis Internet. Åtskiljandet av tiden från rummet har 

enligt Giddens (2008) bidragit till att avlägsna individens kopplingar till traditioner, 

seder och kulturer. 

 

B. Urbäddningsmekanismer – Dessa mekanismer bidrar till att sociala relationer inte 

längre är begränsade av lokal kontext utan kan ske över obegränsade avstånd i tids-

rummet (Giddens, 2008). Enligt Giddens (2008) finns det två olika typer av urbädd-

ningsmekanismer; expertsystem och symboliska tecken vilka Giddens (2008) även be-

nämner som abstrakta system.  Det som kännetecknar de symboliska tecknen är att de 

är medier för utbyte och innehar ett standardvärde, ett exempel är valutor. Expertsy-

stem underminerar individens egna erfarenheter och gör det möjligt för individen att 
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hantera exempelvis avancerad teknologi eller kunskap som i tidigare historiska kon-

texter varit förbehållen experter eller specialister inom olika områden (Giddens, 2008). 

De abstrakta systemen skiljer enligt Giddens (2008) interaktion från platsers specifika 

drag eftersom de inte gör någon skillnad mellan var, när eller av vem de används. Ett 

exempel på ett abstrakt system är Internet som möjliggör för individer att interagera 

med människor i andra tidszoner och över stora geografiska avstånd. I det moderna 

samhället förlitar sig många människor på Internet i sin vardag utan att reflektera över 

hur och varför Internet överhuvudtaget fungerar. Detta beror på att expertsystem base-

rar sig på användarnas tillit, systemen ifrågasätts inte så länge de fungerar och levere-

rar det användarna förväntar sig av dem (Giddens, 2008).  

 

C. Institutionell reflexivitet – Moderniteten är enligt Giddens (2008) en posttraditionell 

ordning vilket innebär att individens sociala liv inte längre formas av de praktiker, 

traditioner och seder som rådde i tidigare historiska kontexter. Den institutionella re-

flexiviteten medför att individen utifrån ny information och kunskap ständigt måste 

utvärdera och revidera sitt handlande (Giddens, 2008). För individen innebär den in-

stitutionella reflexiviteten ett existentiellt problem eftersom den utmanar upplysnings-

filosofins tankar om ”sann kunskap” och traditionell samhällsordning (Giddens, 

2008). Kunskap i moderniteten baseras på tillit till abstrakta system vilket medför att 

sann kunskap inte längre existerar på samma grunder som i tidigare historiska kontex-

ter (Giddens, 2008). Det som uppfattas som kunskap idag kan lika gärna omkullkastas 

imorgon som följd av ny information eller nya idéer, detta medför enligt Giddens 

(2008) att den moderna människan mister sin trygghet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den postmoderna individen består av en mängd motsägelse-

fulla identiteter som genomskär eller korsar varandra (Hall, 1992). Giddens (2008) menar att 

modernitetens posttraditionella ordning medfört att skapandet av självidentitet blivit ett reflex-

ivt projekt vilket överensstämmer med Halls (1992) syn på identitet som innebär att identiteter 

skapas av samhälleliga kontexter såväl som av individens egna medvetande och är därmed en 

process som kräver tankeverksamhet och handling (Hall, 1992). Det finns ingen enhetlig iden-

titet som exempelvis tillhörighet till en viss social klass som kan förklara, beskriva och identi-

fiera en individs hela innersta väsen (Hall, 1992). För den moderna människan blir den egna 

livsbanan en biografi som ständigt omstruktureras och förändras utifrån ny kunskap, informat-

ion och oändliga valmöjligheter som förmedlas genom abstrakta system (Giddens, 2008). Sö-

kandet och skapandet av en egen livsstil blir en livsnödvändighet som skänker betydelse och 

mening i en värld där traditionella strukturer är dekonstruerade (Giddens, 2008). Skapandet av 

livsstil är dock inte något som sker per automatik i förutsägbara banor eller efter bestämda 

mallar, det är en dynamisk och flytande process (Hall, 1992). 

Valet av att använda Giddens (2008) och Halls (1992) teorier om identitet och sökande efter 

livsstil motiveras av att dessa teorier på ett begripligt sätt kan koppla ett abstrakt fenomen såsom 

identitet till den praktiska verklighet som studeras. En individs hela väsen går inte att förklara 

utifrån en enskild roll eller tillhörighet till en specifik grupp utan framstår som mer dynamisk 

och komplex. Genom författarens egna erfarenheter och livsval har identitet kommit att förstås 
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som något som är i ständig förändring och som drivs av sökandet efter tillhörighet och en känsla 

av sammanhang, denna uppfattning ligger i linje med Giddens (2008) och Halls (1992) teori-

bildning. 

2.3.2 Social interaktion 

Enligt Randall Collins (2004) hålls samhället ihop av förekomsten av sociala ritualer av varie-

rande styrka. Samhället är enligt Collins (2004) inte en abstrakt enhet i ett socialt system, utan 

utgörs av grupper som samlas i genomförandet av sociala ritualer. Dessa ritualer skapar en 

känsla av solidaritet och sammanhållning för deltagarna (Collins, 2004). Genom interaktions-

ritualer skapas enligt Collins (2004) emotionell energi (EE) som kan vara av både positiv och 

negativ karaktär. Denna energi bidrar till att individen minns lyckade ritualer som höjdpunkter 

i livet samtidigt som misslyckade sociala ritualer upplevs som dränerande och kontraproduktiva 

(Collins, 2004). Interaktionsritualer får därigenom en stor genomslagskraft på individens upp-

fattning om vad som är viktigt i livet. De situationer som upplevs som laddade med positiv 

energi är värda att upprepa och de ritualer som förknippas med negativ energi undviks (Collins, 

2004). Exempel på interaktionsritualer kan exempelvis vara konserter, idrottsevenemang, bröl-

lop eller begravningar. Collins har konstruerat en teoretisk modell (se figur 2) över interakt-

ionsritualers ingående ingredienser och vilka resultat interaktionsritualer leder till.  

 

 

Figur 2 – Interaktionsritualers ingredienser och resultat (Collins, 2004). 

Enligt Collins (2004) uppbär alla interaktionsritualer fyra nyckelingredienser: 

1. Samling i grupp med kroppslig närvaro (Group assembly) – Två eller fler individer 

måste vara fysiskt närvarande i samma situation, dessa personer behöver dock inte ha 

medvetenheten riktad mot varandra. Exempel innefattar demonstranter, fotbollssup-

portrar eller åskådare på en konsert. 
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2. Tydlig avgränsning mot utomstående (Barriers to outsiders) – Deltagarna är medvetna 

om vilka som deltar i ritualen och vilka som inte gör det. Avgränsningar kan vara av 

fysisk karaktär såsom en konsertlokal eller en idrottsarena, det är tydligt för deltagarna 

vilka som deltar i ritualen. Avgränsningar kan även utgöras av skillnader i syftet med 

närvaron, det är exempelvis skillnad på att vara åskådare till ett idrottsevenemang eller 

att vara närvarande i egenskap av funktionär. 

 

3. Gemensamt fokus för uppmärksamhet (Mutual focus of attention) – Deltagarnas upp-

märksamhet är riktad gentemot samma händelse eller objekt. Exempel på gemensamt 

fokus innefattar sångaren i ett band eller målskytten i en idrottsmatch. 

 

4. Delad sinnesstämning (Shared mood) – Deltagarna i ritualen delar samma sinnesstäm-

ning, man jublar och blir glad när hemmalaget gör mål eller skriker och visar missnöje 

när domaren upplevs göra en felaktig bedömning. 

De ingående ingredienserna är inte oberoende av varandra enligt Collins (2004) utan kopplar 

och återkopplar till varandra vilket bidrar till intensifiering av interaktionsritualen. Deltagarna 

rycks med i ritualens rytm och sinnesstämning och lyckade interaktionsritualer leder till fyra 

huvudsakliga resultat enligt Collins (2004); 

1. Gruppsolidaritet och en känsla av tillhörighet (Group solidarity) – Individen känner 

sig delaktig och integrerad i sammanhanget. 

 

2. Emotionell energi (EE) (Emotional energy in individual) – Kan yppa sig som entusi-

asm, självförtroende och handlingskraft hos individerna som deltagit i interaktionsritu-

alen. 

 

3. Skapandet av rituella symboler som representerar gruppen (Symbols of social real-

tionsship) – Dessa symboler kan anta många olika former som exempelvis språkliga 

uttryck, visuella symboler eller gester som har kollektiv mening och behandlas med 

respekt av ritualens deltagare och skyddas och försvaras gentemot utomstående. Ex-

empel innefattar en fotbollsklubbs märke eller flagga. 

 

4. Uppkomsten av moraliska känslor (Standards of morality) – Upplevelsen av skyldig-

het gentemot gruppens normer och regler. Skyldighet att försvara gruppens normer el-

ler symboler gentemot oegentligheter som exempelvis brott mot gruppens solidaritet 

eller skymfning av gruppens symboliska representationer.  

Interaktionsritualer kan vara av formell eller informell karaktär, båda typerna kan uppnå inten-

sitet och ge upphov till symboler och en känsla av samhörighet (Collins, 2004). Collins (2004) 

anser i sin teoribildning att vissa sociala ritualer och dess utkomster är beroende av fysisk när-

het. Till följd av teknikutveckling som medfört förändrade sätt att umgås (Giddens, 2008), kan 

dock behovet av fysisk närvaro ifrågasättas. Detta baseras på att informanterna beskrivit upp-

levelser och känsloyttringar som till stor del stämmer in på Collins (2004) beskrivning av de 
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ingående ingredienserna och de utkomster som kan identifieras vid såväl lyckade som miss-

lyckade sociala ritualer. Detta medför att teorin är applicerbar och meningsfull att använda vid 

studier av socialt umgänge i digitala och virtuella miljöer. 
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3. Metod 

I det följande kapitlet beskrivs och diskuteras den föreliggande uppsatsens metod. Valet av 

metod motiveras och genomförandet av vald metod redovisas. En kritisk argumentation angå-

ende etiska faktorer och den föreliggande uppsatsens äkthet och tillförlitlighet avslutar kapitlet. 

3.1 Val av metod 
Samhällsvetenskaplig metod är enligt Alan Bryman (2011) uppdelad i två huvudsakliga strate-

gier, hermeneutik och positivism. Den metod som väljs för att bedriva forskning styrs i hög grad 

av forskarens syn på ontologi och epistemologi i samspel med teoretiskt angreppssätt, praktiska 

frågor samt forskarens värderingar (Bryman, 2011). Den föreliggande uppsatsen påbörjades 

med ett deduktivt angreppssätt eftersom det teoretiska ramverket utarbetades innan någon in-

samling av empiri skett (Bryman, 2011). När arbetet med uppsatsen fortgick skiftade ansatsen 

till att anta en mer abduktiv karaktär (Backman, Gardelli, Gardelli, & Persson, 2012). Detta på 

grund av att min förkunskap växelverkade med det empiriska materialet och därmed skapade 

en djupare förståelse för hur det teoretiska ramverket relaterade till fenomenet. Som en följd av 

denna växelverkan utökades det teoretiska ramverket till att inkludera Collins (2004) teori om 

sociala interaktionsritualer. Den vetenskapliga strategin är av hermeneutisk inriktning 

(Ejvegård, 2009) eftersom förståelse för subjektiva uppfattningar och upplevelser kring feno-

menet dataspel i det individualiserade samhället eftersöktes. Med uppsatsens syfte i åtanke (se 

punkt 1.3) framstod en kvalitativ metod med insamling av empiri via semistrukturerade kvali-

tativa intervjuer som är väl lämpad för att kunna besvara de formulerade forskningsfrågorna (se 

punkt 1.4) och därmed uppnå uppsatsens övergripande syfte.  

3.2 Litteraturöversikt 
För att skapa en djupare insikt och förståelse för fenomenet dataspelande har en litteraturöver-

sikt genomförts. Syftet med litteraturöversikten var att identifiera eventuella kunskapsluckor 

inom ämnet (Bryman, 2011) samt att säkerställa att den föreliggande uppsatsen bygger på ku-

mulativ kunskap (Backman et al., 2012). Genom att ha varit systematiskt och noggrann i arbetet 

med litteraturöversikten har en kunskapslucka avseende äldre människors dataspelande identi-

fierats. 

3.2.1 Litteraturöversiktens inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Bryman (2011) bör litteraturöversikters exklusions- och inklusionskriterier styras av det 

övergripande syftet och de forskningsfrågor som konstruerats. Syftet med dessa sökkriterier är 

att underlätta sökprocessen och säkerställa att relevant tidigare forskning kan identifieras 

(Bryman, 2011). Inom ramen för den föreliggande uppsatsen lades stor omsorg på att konstruera 

relevanta inklusions- och exklusionskriterier vilka formulerades enligt nedan: 

Inklusionskriterier: 

• Peer reviewed och publicerade samhällsvetenskapliga artiklar. 

• Artiklarna ska finnas tillgängliga via Luleå tekniska universitets databas. 

• Artiklarna ska vara skrivna mellan år 1990 och 2019. 
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• Ska avhandla dataspelande och inte mer traditionella former av sällskapsspel. 

Exklusionskriterier: 

• Artiklar får inte kosta pengar att få tillgång till. 

• Inga studentuppsatser. 

• Språket i artiklarna får inte vara andra språk än svenska eller engelska. 

3.2.2 Nyckelord vid sökning 

De nyckelord som användes vid sökningar i Luleå tekniska universitets databaser över forsk-

ningsartiklar och böcker var: Computer games, Video games, Gamer, Identity, Interaction samt 

Adult. Vid sökningen användes engelska sökord kombinerat med booleska sökningar för att 

säkerställa att ett relevant och omfattande urval av artiklar kunde finnas. Den slutliga söksträng 

som användes vid litteratursökningen formulerades enligt nedan: 

Computer games OR Video games AND Gamer AND Identity AND Interaction AND Adult 

Söksträngen resulterade i totalt 484 källor. Vid genomläsning av abstrakt kunde relevanta ar-

tiklar identifieras och väljas ut för noggrannare läsning. I samband med läsningen av artiklarna 

studerades referenslistorna vilket bidrog till att fler relevanta forskningsartiklar identifierades. 

3.2.3 Genomläsning och kategorisering 

De artiklar som valdes ut för att ingå i litteraturöversikten genomlästes i sin helhet och nyck-

elord antecknades för att försöka utröna tidigare forsknings fokusområden. I slutänden genom-

lästes ett tjugotal artiklar och följande fyra övergripande teman identifierades: Demografi, Be-

roende, anti-socialt beteende och våldsamhet, Socialt umgänge samt Gamer som identitet. 

3.3 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
Insamling av empiri har skett genom semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2011) 

bidrar med möjligheter till att få informanter att dela med sig av upplevelser och uppfattningar 

på ett detaljrikt och djupgående sätt. Problematik som förknippas med användandet av semi-

strukturerade intervjuer för insamling av empiri är att det kan bli svårt att generalisera resultatet 

gentemot en större population eftersom att intervjuer ofta inte är många till antalet (Nyberg & 

Tidström, 2012). På grund av att djupare förståelse eftersöktes i det aktuella fallet snarare än 

möjlighet till generalisering ansågs semistrukturerade kvalitativa intervjuer vara väl lämpade 

för att samla in empiri. En annan bidragande orsak till valet av metod för empirinsamling var 

att författaren genomfört intervjuer tidigare och därmed kände sig säker som intervjuare och 

trygg i vetskapen att metoden kunde uppbringa rik och detaljerad empiri. Intervjuerna utgick 

från öppna frågeställningar som bidrog till att informanterna lämnade långa och obundna svar 

som bidrog till att skapa djupare förståelse (Backman et al., 2012) för informanternas erfaren-

heter och upplevelser. Användandet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer skapade en rör-

lighet (Bryman, 2011) mellan intervjuaren och informanterna vilket innebar att intervjuerna 

upplevdes mer som dynamiska diskussioner än som traditionella intervjuer. Genom att ställa 

följdfrågor när relevant information uttrycktes av informanterna kunde intervjuaren tillägna sig 

rik och fyllig empiri (Bryman, 2011).  
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3.3.1 Intervjuguide 

En intervjuguide (se bilaga 1) bestående av öppna frågeställningar konstruerades utifrån det 

övergripande syftet (se punkt 1.3) och de medföljande forskningsfrågorna (se punkt 1.4) kom-

binerat med uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare forskning inom ämnet (se punkt 2.2 och 

2.3). Syftet med att följa en intervjuguide är att säkerställa att de teman och ämnen forskaren 

vill avhandla inte glöms bort under intervjun (Bryman, 2011). Intervjuguidens öppna frågeställ-

ningar syftar till att få informanterna att ge detaljerade och utvecklade svar på frågorna som 

intervjuaren är intresserad att få svar på (Bryman, 2011). Vid konstruktion av intervjuguide har 

energi lagts på att skapa frågeställningar som framstår som tydliga och begripliga för informan-

terna. Detta medförde att informanterna i samband med intervjuerna ombads att beskriva hur 

de uppfattar abstrakta begrepp som exempelvis kultur eller identitet. 

3.3.2 Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes med en person som ägnar sig åt dataspel online för att säkerställa 

att intervjuguiden fungerade för att samla in empiri (Nyberg & Tidström, 2012). Pilotintervjuns 

längd var cirka 40 minuter vilket stämde väl överens med den på förhand uppskattade tidsåt-

gången. Pilotintervjun genomfördes ansikte mot ansikte i en lugn och för informanten välkänd 

miljö. När intervjun avslutats ombads pilotinformanten att komma med synpunkter på huruvida 

intervjufrågorna uppfattades som tydligt formulerade och förståeliga. Informanten uppgav att 

intervjuguidens frågor till största del upplevdes som tydliga. Vissa av frågeställningarna upp-

levdes av pilotinformanten som oklara och otydliga och därför reviderades dessa frågor bort ur 

den slutliga intervjuguiden. Sammanfattningsvis kan sägas att genomförandet av en pilotinter-

vju bidragit till att kvalitetstesta och säkerställa att intervjuguiden fungerar tillfredsställande 

(Nyberg & Tidström, 2012). Dessutom bidrog pilotintervjun med övning för intervjuaren vilket 

medförde att genomförandet av de faktiska intervjuerna förbättrades. 

3.3.3 Urval 

I den föreliggande uppsatsen kan urvalsprocessen beskrivas som målinriktad med inslag av 

bekvämlighet. Detta eftersom att författaren på förhand kände till informanterna och visste att 

de hade kunskap och insikt om det aktuella forskningsämnet (Bryman, 2011). Bekvämlighets-

urval är enligt Bryman (2011) mindre lämpligt att använda sig av vid generaliserande ansatser 

eftersom de endast utgör mindre stickprov av personer i forskarens närmiljö och därmed inte är 

representativa för en större population. Detta framstod dock inte som något problematiskt i det 

aktuella fallet eftersom det var en djupare förståelse och insikt kring fenomenet som eftersöktes 

snarare än möjligheter att generalisera resultatet mot en större population. Vidare motiverades 

bekvämlighetsurvalet med att skrivandet av den föreliggande uppsatsen skedde under en be-

gränsad tidsram och med små ekonomiska resurser tillgängliga.  

3.3.4 Informanter 

Informanterna som ingår i studien är alla män mellan 38 och 56 år och de är av svensk etnicitet. 

De har varierande yrkesbakgrund och representerar såväl arbetar- som tjänstemannaklass. Ut-

bildningsnivån bland informanterna är varierande men samtliga har genomgått gymnasial ut-

bildning. I studien har informanterna tilldelats alias och deras ålder redogörs inte närmare för 
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att i största möjliga mån upprätthålla deltagarnas anonymitet och därmed leva upp till Veten-

skapsrådets (2002) konfidentialitetskrav. Informanterna benämns som: Rikard, Kent, Robert, 

Thomas, Peter samt Fredrik. 

3.3.5 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer som genomförts har skett via informanternas egna Teamspeak-server, vilket 

innebar att informanterna befann sig i sina egna hem när intervjuerna genomfördes och därige-

nom befann sig i en bekant miljö. En bekant miljö är enligt Bryman (2011) viktig för att infor-

manterna ska känna sig bekväma och avslappnade i situationen och därmed kunna delge intres-

sant information (Bryman, 2011). Användandet av Teamspeak för genomförandet av intervjuer 

kan jämföras med telefonintervjuer vilka enligt Bryman (2011) till stora delar är likvärdiga med 

ansikte mot ansikte intervjuer men med förbehållet att eventuella gester och ansiktsuttryck inte 

kan uttydas. Samtliga intervjuer har efter genomlyssning och transkribering bedömts innehålla 

trovärdig och intressant empiri, dessutom har informanterna på många frågor uppgivit liknande 

svar vilket ytterligare indikerade att empirin är trovärdig och att empirisk mättnad uppnåtts 

(Bryman, 2011). Valet att genomföra intervjuerna via Teamspeak motiveras dels av att infor-

manterna som intervjuats är utspridda över hela Sverige och att föreliggande uppsats författare 

saknade forskningsmedel för att finansiera flygresor och genomförande av intervjuer ansikte 

mot ansikte. Genom att använda Teamspeaks inspelningsfunktion erhölls en god och störnings-

fri ljudkvalitet på inspelningarna. Informanterna hade på förhand informerats om att intervju-

erna skulle ta cirka 45 minuter att genomföra. Denna uppskattning låg i linje med de faktiska 

intervjuernas längd som varierade mellan 25 och 60 minuter. Samtliga intervjuer inleddes med 

en redovisning och genomgång av uppsatsens syfte och de etiska riktlinjer (se punkt 3.5) som 

föreliggande uppsats författare förhållit sig till. Samtliga informanter har givits utrymme att 

komma med egna frågor innan intervjuerna påbörjats och samtliga informanter har givit ut-

tryckligt muntligt samtycke till att delta. Under intervjuernas genomförande har minnesanteck-

ningar förts med syfte att formulera relevanta följdfrågor utifrån informanternas intervjusvar på 

frågor som formulerats i den på förhand konstruerade intervjuguiden (se bilaga 1). Enligt för-

fattarens bedömning har informanterna givits tid till att vara eftertänksamma och svar har inte 

påskyndats, detta förfarande har bidragit till att öka sannolikheten för relevanta svar och möj-

ligheten till att empirisk mättnad uppstått (Krag Jacobsen, 1993). 

3.3.6 Efterbehandling och transkribering 

Samtliga genomförda intervjuer har transkriberats ordagrant och därefter har de citat som valts 

ut för att illustrera resultatet renskrivits rent språkligt. Språklig renskrivning är enligt Graham 

Gibbs (2007) inte förvanskande av den insamlade empirin så länge som renskrivningen inte 

förändrar den faktiska innebörden i informanternas utsagor. Stor omsorg har lagts på att behålla 

informanternas mening och innehåll när språklig renskrivning genomförts. Den goda ljudkva-

liteten underlättade transkriberingsarbetet och minskade risken för missuppfattningar eftersom 

intervjuerna i samtliga fall var hörbara till hundra procent. Intervjuerna transkriberades ef-

tersom det enligt Bryman (2011) tillhandahåller möjligheter till noggrannare analys då det tran-

skriberade materialet kan används som minnesanteckningar. Transkriberingsarbetet har med-

fört att den insamlade empirin har genomlysts med noggrannhet vilket bidragit till struktur som 

underlättat analysarbetet. 
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3.4 Analys av empiri 
Med syfte att kunna föra en vetenskaplig kritisk argumentation har den insamlade empirin sor-

terats (Backman et al., 2012) in i två övergripande teman med ett antal associerade underteman 

som analyserats utifrån tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Detta medför att ana-

lysarbetet kan sägas vara mer deduktivt än induktivt till sin karaktär (Gibbs, 2007). Nedan re-

dovisas strukturen som empirin sorterats in i: 

• Social interaktion 

o Motiv till att spela 

o Tidsåtgång 

o Kommunikation 

o Vänskap 

o Känslor och emotionell energi 

o Normer och oskrivna regler 

 

• Identitetsskapande och självidentitet 

o Identitet och förståelse från omvärlden 

o Tillgänglighet 

o Förväntningar 

o Kultur inom gaming 

Vid genomläsning av empirin sorterades citat med hjälp av färgkodning in i de konstruerade 

underkategorierna. Genom att koda, kategorisera och sortera empirin skapades möjligheter till 

att uppnå djupare förståelse till det fenomen som studerats (Backman et al., 2012).  

3.5 Etiska principer och överväganden 
Vid arbetet med den föreliggande magisteruppsatsen har hänsyn tagits till det Vetenskapliga 

rådets (Vetenskapsrådet, 2002) riktlinjer och principer avseende samhällsvetenskaplig forsk-

ning. 

Informationskravet innebär att informanter ska delges studiens syfte och tillämpning samt att 

informanter ska delges information om att deltagandet sker på frivillig basis och kan avbrytas 

när som helst utan krav på ytterligare förklaring eller med negativ påföljd (Vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet har efterlevts genom att samtliga deltagande informanter mottagit 

information om uppsatsens syfte samt information om hur det insamlade materialet handhas 

och vem som har tillgång till det. Vidare har samtliga informanter informerats om att den före-

liggande uppsatsen publiceras digitalt via Luleå tekniska universitet. Samtliga informanter har 

vid intervjutillfället givits utrymme för att ställa frågor innan intervjuerna påbörjats och de har 

uttryckligen tillfrågats om medgivande för inspelning av samtalen. Sammanfattningsvis kan 

informationskravet anses vara uppfyllt. 

Samtyckeskravet handlar om att informanterna ska ha uttryckt samtycke till att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjutillfällena efterfrågades uttryckligt samtycke från varje 



S7021A | Magisteruppsats | Niklas Pekkari 

 

 

20 

enskild informant till att delta i studien. Inga påtryckningsmedel har använts av den förelig-

gande uppsatsens författare för att få informanterna att delta. Det råder inga beroendeställningar 

mellan den föreliggande uppsatsens författare och de deltagande informanterna och samman-

fattningsvis anses samtyckeskravet därmed vara efterlevt.  

Konfidentialitetskravet innehåller principer för hur insamlat empiriskt material ska förvaras och 

behandlas (Vetenskapsrådet, 2002). I arbetet med den föreliggande uppsatsen har samtlig em-

piri förvarats i en lösenordskyddad dator som endast uppsatsens författare har tillgång till. Vi-

dare kommer alla inspelningar och annan empiri att makuleras när den föreliggande uppsatsen 

är godkänd för publicering för att säkerställa att ingen utomstående person kommer åt känslig 

information som kan identifiera de medverkande informanterna. En viss etisk problematik pre-

senterade sig i samband med intervjuerna som genomfördes via Teamspeak. Samtliga personer 

som är inloggade på servern kan se vilka personer som befinner sig i de olika kanalerna vilket 

medför att det finns personer som har kännedom om att informanterna deltagit i studien. I sam-

manhanget bedöms dock att intervjufrågorna inte varit av sådan karaktär att de på något sätt 

kan skada deltagande informanters förhållande gentemot övriga inom klanen. Intervjuerna ge-

nomfördes under en tidsperiod omfattande flera dagar vilket bidragit till att minska risken för 

att någon utomstående har exakt kännedom om vilka som intervjuats. Samtliga informanter har 

givit samtycke till att intervjuas via Teamspeak och de har därmed varit införstådda med att 

deras deltagande i studien kan identifieras av övriga deltagare. Vid redovisning av den insam-

lade empirin har informanternas upplevelser och åsikter maskerats bakom fingerade namn för 

att minska möjligheten till att identifiera vem som sagt exakt vad. Det framstår som problema-

tiskt i sammanhanget att utlova fullständig anonymitet för de deltagande informanterna ef-

tersom den föreliggande uppsatsens författare inte kontrollerar vad medlemmarna i klanen be-

rättar mellan varandra. Sammanfattningsvis anses dock konfidentialitetskravet vara efterlevt. 

Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav innebär att informanters deltagande och den empiri 

dessa delar med sig av inte ska användas inom andre vetenskapliga arbeten eller till icke-veten-

skapliga syften. Författaren till den föreliggande uppsatsen kommer att makulera samtlig in-

samlad empiri vid uppsatsens publicering och kommer inte att dela med sig av empirin till 

någon utomstående oavsett syfte. Samtliga informanter har blivit informerade om detta och det 

innebär att nyttjandekravet kan anses vara uppfyllt. 

3.6 Tillförlitlighet och äkthet 
Inom forskning är det enligt Bryman (2011) viktigt att reflektera över begreppen validitet och 

reliabilitet. De tidigare benämnda begreppen är vanligt förekommande inom framför allt kvan-

titativa forskningsansatser där naturlagar garanterar en absolut återspegling av verkligheten 

(Bryman, 2011). Vad avser kvalitativ forskning som den föreliggande uppsatsens metod utgörs 

av är det problematiskt att exakt kunna återspegla den sociala verkligheten eftersom det sker en 

hermeneutisk tolkning från forskarens sida (Bryman, 2011). Med denna insikt i beaktning kom-

mer ett resonemang föras kring den föreliggande uppsatsens grad av tillförlitlighet och äkthet. 

Dessa begrepp är enligt Bryman (2011) mer passande att problematisera kring när forsknings-

ansats och metod är av kvalitativ karaktär. 
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3.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet utgörs enligt Bryman (2011) av fyra skilda delbegrepp: 

• Trovärdighet (credibility) som motsvarar intern validitet. 

• Överförbarhet (transferability) som motsvarar extern validitet. 

• Pålitlighet (dependability) som är att jämföra med reliabilitet. 

• Möjlighet att styrka och konfirmera (confirmability) motsvarar objektivitet. 

Samtliga informanter har erbjudits möjlighet att ta del av uppsatsens resultat vid publicering. 

Att dela med sig av forskningens resultat bidrar enligt Bryman (2011) till att höja graden av 

trovärdighet avseende forskningen. Att beskriva den genomförda metoden detaljerat bidrar med 

transparens och ett väl utvecklat metodkapitel höjer enligt Bryman (2011) graden av trovärdig-

het i forskningen. Författaren till den föreliggande uppsatsen har beskrivit tillvägagångssättet 

detaljerat och problematiserat och diskuterat de metodval som tagits för att därigenom höja 

uppsatsens trovärdighet. Författarens egna förkunskap inom ämnet kombinerat med den förhål-

landevis omfattande litteraturöversikt som genomförts kan anses ytterligare bidra till att höja 

forskningens grad av trovärdighet. Med avsikt att höja föreliggande uppsats trovärdighet har 

författaren varit mån om att försöka upprätthålla en logisk stringens genom uppsatsens samtliga 

kapitel. Genom att ständigt reflektera och förhålla sig till den föreliggande uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor anser författaren att graden av trovärdighet höjts, det är dock i slutänden upp 

till läsare att avgöra detta. 

Kvalitativa forskningsansatser kan ha problem med graden av överförbarhet till en större popu-

lation eftersom att kvalitativa intervjuer oftast sker med ett förhållandevis litet urval (Bryman, 

2011). Kvalitativ forskning strävar dock oftast efter djupare insikter och förståelse kring ett 

fenomen snarare än möjligheter till att överföra dessa gentemot en större population (Bryman, 

2011). Den föreliggande uppsatsen har inte som huvudsakligt syfte att skapa generaliserbar 

kunskap utan syftar snarare på att förstå och skapa insikt i informanternas sociala verklighet. 

För att uppnå detta har beskrivande citat använts i uppsatsens resultatkapitel för att illustrera 

hur informanterna upplever och resonerar kring sin upplevda sociala verklighet. Det framstår 

som problematiskt att resultatet skulle gå att generalisera gentemot andra populationer eller 

kontexter i någon större utsträckning eftersom resultatet bygger på kvalitativ, hermeneutisk 

tolkning av fenomenet (Bryman, 2011). 

Med avsikt att styrka graden av pålitlighet i den föreliggande uppsatsen har metodens genom-

förande beskrivits i riklig detalj för att skapa transparens och möjlighet för andra forskare att 

upprepa resultatet i någon mening (Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning använder sig fors-

karen ofta av hermeneutiska tolkningar vilket innebär att det finns problematik vad gäller att 

återskapa eller bekräfta genomförd forskning eftersom tolkningsprocessen styrs av forskarens 

egna kunskap, förförståelse och till viss del oavsiktligt influeras av de egna värderingarna 

(Bryman, 2011). Vad avser den föreliggande uppsatsens grad av pålitlighet kan den betraktas 

som förhållandevis låg, det är orimligt att anta att forskare som försöker återupprepa forsk-

ningen kommer att komma fram till exakt samma resultat. 
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För att öka möjligheten till att styrka och konfirmera är det viktigt att forskaren är medveten 

om att det inte går att vara totalt objektiv inom hermeneutik (Bryman, 2011). Forskarens egna 

värderingar kommer till viss del alltid att yppa sig i resultatet. Med avsikt att vara så objektiv 

som möjligt har jag reflekterat över de tolkningar som gjorts vid flera olika tillfällen och försökt 

att inte låta mina egna värderingar alltför mycket styra det resultat som presenteras. 

3.6.2 Äkthet 

Den kvalitativa forskningens äkthet handlar enligt Bryman (2011) om frågor som rör nedanstå-

ende faktorer: 

• Rättvis bild – Återger studien en rättvis bild av informanternas sociala verklighet och 

de åsikter och information som de delgivit forskaren? 

• Ontologisk autencitet – Bidrar studien på något vis till att hjälpa informanterna att förstå 

den egna sociala situationen och den rådande kontexten? 

• Pedagogisk autencitet – I vilken mån bidrar studien till att skapa förståelse för hur andra 

i den sociala kontexten upplever sin situation? 

• Katalytisk autencitet – I vilken utsträckning bidrar studien till att skapa möjligheter till 

att förändra sin situation? 

• Taktisk autencitet – Har studien underlättat eller bidragit med möjligheter till förändring 

av deltagande informanters situation? 

Enligt författarens åsikt bidrar den föreliggande uppsatsen med en rättvis bild av den sociala 

verkligheten som informanterna upplever, detta baseras på att samtliga informanter tillfrågats 

om någon aspekt de finner viktig har förbisetts vid genomförandet av intervjuerna. När fråge-

tecken uppstått har informanterna ombetts att specificera eller utveckla vad de verkligen menar. 

I samband med intervjuerna har flera av informanterna reflekterat och diskuterat sin upplevelse 

av sin sociala situation och i flera fall har detta lett till diskussioner kring ämnet när intervjuerna 

formellt avslutats. Informanterna har reflekterat över den mängd tid de lägger på att spela, vad 

som driver dem till att spela och huruvida de vill förändra sin situation. Samtliga informanter 

har uttryckt intresse för att läsa det slutliga resultatet och sammanfattningsvis kan konstateras 

att graden av äkthet enligt min bedömning är god, det är dock upp till läsaren att avgöra i slutän-

den. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras den insamlade empirin med utgångspunkt i det teore-

tiska ramverket och presenteras under två huvudteman: Social interaktion samt Identitetsskap-

ande och självidentitet. 

4.1 Social interaktion 
Under detta tema analyseras och presenteras informanternas syfte till att spela, tidsåtgång, kom-

munikation inom och utanför klanen, vänskap, känslor och emotionell energi samt normer och 

oskrivna regler med avsikt att uppnå en djupare förståelse kring vad som driver informanterna 

till att spela och umgås med andra i en digital kontext. 

4.1.1 Syfte till att spela 

Samtliga informanter har vid genomförandet av intervjuerna uppgivit att de spelar med syfte 

att ha roligt och för att kunna koppla bort en stressfylld tillvaro. En annan bidragande anledning 

till att spela är möjligheten till socialt umgänge som informanten Peter berättar följande om: 

Spelandets syfte är ju egentligen för mig, det sociala, spelet är egentligen bara ett sätt att 

hänga upp den sociala interaktionen på, det hade lika gärna kunnat vara Alfapet online eller 

något annat. Spelandet är egentligen mindre relevant, huvudsaken är att det finns trevliga 

människor att umgås med. (Peter) 

Även informanten Rikard uttrycker att det sociala umgänget är det övergripande syftet med att 

han över huvud taget spelar. Han vidareutvecklar sina tankar på följande sätt: 

Det här med att inte ha någon att spela med, eller spela mot, som man kan tracka, eller tjata 

med, det är helt meningslöst. Tittar man på de spelen vi spelar nu, finns det inte folk online så 

skiter jag ju i att spela. Är ingen online kan jag lika gärna sätta mig framför TVn och zappa, 

för jag tycker inte det är roligt att vara själv. (Rikard) 

Citaten går i linje med tidigare forskning inom ämnet som konstaterar att dataspelare helst spe-

lar tillsammans med andra hellre än att sitta ensamma (Kaye et al., 2017; Obst et al., 2018; 

McInroy & Mishna, 2017). Detta visar att dataspel är en fritidssysselsättning som upplevs som 

meningsfull och som uppfyller informanternas behov av att dels kunna hantera en stressfylld 

tillvaro och dels tillhandahålla ett utrymme där sociala relationer kan uppstå och utvecklas 

(Kaye et al., 2017; Maczewski, 2002; Molyneux et al., 2015; Verheijen et al., 2019). Samtliga 

informanter har vid intervjuerna uppgivit att deras övergripande syfte med att spela har genom-

gått en förändring i samband med att de blivit äldre. De flesta av informanterna har börjat spela 

dataspel när de var i 10 till 15 års ålder och de uppgav att den primära drivkraften när de var 

yngre var att spela för att det var roligt. Informanternas motiv till att spela uppges i dagsläget 

primärt vara att umgås med andra trevliga människor vilket kan tolkas som ett uttryck för be-

hovet av att vara social och finna vänner och därigenom uppleva en känsla av samhörighet och 

mening. Informanternas berättelser bekräftar därmed Eklunds (2012) teori om att människor 

genom att spela spel tillsammans skapar en gemensam social värld. En intressant aspekt i sam-

manhanget är det faktum att den sociala integrationen framstår som viktig trots att spelandet i 

det moderna samhället mestadels sker genom Internet som abstrakt system och därmed är fri-

kopplat från såväl tid som rum (Giddens, 2008) och sker utan kroppslig kontakt. Detta indikerar 
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att fysisk närvaro av informanterna inte anses vara nödvändig för att människor ska kunna um-

gås och utöva sociala ritualer i motsats till Collins (2004) teori som anger den fysiska närvaron 

som en nyckelingrediens i alla sociala ritualer. 

Sammanfattningsvis indikerar informanternas upplevelser att dataspelande som fenomen har 

dekonstruerat eller förändrat de traditionella sätten att umgås på (Hall, 1992). I den nutida hi-

storiska kontexten möjliggör Internet som abstrakt system (Giddens, 2008) förutsättningar för 

att kunna vara social och finna vänner och därigenom uppleva en känsla av samhörighet och 

mening. Informanternas berättelser indikerar att den kulturella identitetskris som Hall (1992) 

problematiserat kring kan motverkas av just möjligheten att bygga vänskaper och socialt kapital 

(Kaye et al., 2017; Maczewski, 2002; Molyneux et al., 2015; Verheijen et al., 2019) som mot-

verkar känslor av frustration eller meningslöshet och istället bidrar med känslor av tillhörighet 

och sammanhållning. Informanternas dataspelande och det därmed förknippade sociala um-

gänget kan tolkas som ett senmodernt uttryck för att det med teknikens hjälp går att ”träffas” 

och umgås socialt eftersom tekniken bidragit till att frikoppla det sociala umgänget från ”rum-

met” (Giddens, 2008).  

4.1.2 Tidsåtgång 

Samtliga informanter har i intervjuer uppgivit att de spelar mellan cirka 10 och 30 timmar per 

vecka. Vid intervjuerna har informanterna berättat att de reflekterat över den tid de lägger på 

att spela och samtliga informanter har varit noggranna med att påtala att de inte upplever att de 

missar något som sker i det verkliga livet till följd av sitt spelande. Informanten Peter berättar 

om hur mycket tid han lägger på att spela dataspel: 

Jag spelar nog för mycket? 20 timmar kanske jag lägger per vecka. Med min nuvarande livs-

situation tycker jag att jag spelar ganska lagom, det är en icke-destruktiv hobby som håller 

hjärnan i trim och motverkar att man börjar ägna sig åt att springa på krogen och dricka 

alkohol. Hade jag däremot haft en livskamrat så hade jag förmodligen ägnat en hel del tid åt 

denne och umgänge 'på riktigt' så att säga. (Peter) 

Flera av informanterna har spontant uttryckt att de förmodligen spelar för mycket men har sam-

tidigt rationaliserat tidsåtgången med att deras nuvarande relationer och livssituationer tillåter 

dem att ägna tid åt sin fritidssysselsättning. Fredrik beskriver hur han ser på sitt spelande: 

Jag spelar nog mellan 20 och 30 timmar per vecka vilket definitivt är mer tid än jag lägger på 

andra fritidsaktiviteter. Det kan ju emellanåt kännas som att det blir för mycket ibland, det 

kan det ju men jag tycker inte jag missar något i livet till följd av mitt spelande. (Fredrik) 

Citaten indikerar att informanterna har reflekterat över hur mycket de spelar vilket påvisar att 

de är medvetna om att det kan finnas negativa aspekter förknippade med att spela för mycket 

(Smahel et al., 2012; Pearce, 2017; Obst et al., 2018; McInroy & Mishna, 2017). Det faktum 

att informanterna vägt för- och nackdelar med dataspelandets tidsåtgång mot varandra kan tol-

kas som att de gjort ett reflexivt val (Giddens, 2008). Vidare kan den förhållandevis omfattande 

tid som informanterna lägger på att spela ses som ett tecken på att dataspelandet är en livsstil. 

Sökandet efter och skapandet av en livsstil skänker enligt Giddens (2008) stabilitet och mening 

i en allt mer stressfylld omvärld. De ovanstående citaten indikerar att informanterna ser på sitt 

dataspelande som något meningsfullt och att spelandet inte sker i brist på bättre sysselsättning 
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vilket bekräftar tidigare forskningsresultat som beskriver dataspelande som en stimulerande 

fritidssysselsättning som positivt inverkar på individens mentala hälsa och välbefinnande (Kaye 

et al., 2017; Maczewski, 2002; Molyneux, Vasudevan, & Gil de Zúñiga, 2015; Verheijen et al., 

2019). Samtidigt kan dataspelandets tidsåtgång orsaka en viss friktion för de informanter som 

lever i parförhållanden, informanten Robert berättar: 

Ja, hon kan ju ha åsikter om tidsaspekten, det kan man väl säga att det ibland blir spänningar 

där. Hon har ju samtidigt förståelse, jag menar hade jag inte spelat och suttit och pratat med 

kompisar via spelet så hade ju jag dragit iväg och träffat kompisar liksom. Nu finns jag ju i 

hemmet, så där finns det ju förståelse, det är ju som med allting, spenderar man fyra timmar 

på ett fik varje dag kanske det blir för mycket. (Robert) 

Det informanterna berättar om angående hur mycket tid de lägger på att spela dataspel är in-

tressant ur flera aspekter. Det faktum att medelålders män lägger omfattande tid på att spela 

dataspel kan sägas gå i linje med tidigare forskning som hävdar att dataspelande i den moderna 

kontexten är ett signifikant kulturellt fenomen (Badrinarayanan et al., 2015). Informanternas 

berättelser kan även ses som en indikation på att gränserna mellan att vara ungdom och vuxen 

till viss del blivit otydliga i enlighet med Côtés (2000) tankar om vuxenhet som ett psykologiskt 

tillstånd. Detta påstående baseras på att informanterna ägnar sig åt en fritidssysselsättning som 

stereotypt sett anses vara något som ungdomar ägnar sig åt (Griffiths, Davies, & Chappell, 

2003; Kaye, Carlisle, & Griffiths, 2017; Pearce, 2017). Informanternas dataspelande kan även 

tolkas som en bekräftelse på att tiden och rummet i den senmoderna kontexten verkligen fri-

kopplats från varandra eftersom spelandet sker över stora avstånd och inte följer särskilda tids-

markörer (Giddens, 2008). Den omfattande tid som informanterna ägnar sig åt att spela skulle 

kunna tolkas som ett slags verklighetsflykt från en stressfylld tillvaro (Kim & Kim, 2017). 

Samtliga informanter har dock uttryckt att spelandet inte sker på bekostnad av vänskapsrelat-

ioner eller arbete utan sker vid tidpunkter som inte påverkar omgivningen. Spelandets omfatt-

ning varierar tidsmässigt beroende på huruvida man befinner sig i ett förhållande eller har saker 

i verkliga livet som behöver adresseras. Den omfattande tidsåtgången upplevs därmed inte som 

problematisk eller av missbrukskaraktär av informanterna. 

4.1.3 Kommunikation inom och utanför klanen 

Informanterna har berättat att de när de spelar kommunicerar med varandra genom Teamspeak, 

som är ett program som möjliggör samtal röst till röst. Kommunikationen via röst till röst be-

skrivs som en grundläggande förutsättning för att kunna spela i organiserad form. Peter beskri-

ver hur kommunikationen på klanens Teamspeak fungerar: 

Kommunikationskanalen gör att man kanske är något mer direkt och det är ju betydligt mycket 

mer att en åt gången pratar, för annars blir det ju kaos och ingen hör något. Sitter man åtta 

personer i ett vardagsrum på en fest kan det ju snabbt bli ett par olika klickar som sitter och 

pratar om olika saker. Det är ju svårt när man spelar och alla sitter i samma röstkanal, alla 

är ju med i samma samtal. (Peter) 

Citatet vittnar om att det finns en viss struktur för kommunikationen som skiljer sig gentemot 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte och att informanterna visar hänsyn till varandra 

utifrån vilken situation de befinner sig i inne i spelet. Informanterna uppger i intervjuerna att 

de har möjlighet att delta aktivt i samtal men samtidigt kan välja att endast spela och lyssna 
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utan att göra aktiva inlägg i de diskussioner som förs. Detta belyser att kommunikationen röst 

till röst inte medför samma sorts förväntningar som ett samtal ansikte mot ansikte i verkliga 

livet förutsätter vilket är intressant utifrån Collins (2004) tankar om sociala interaktionsritualers 

behov av fysisk närvaro. De flesta av informanterna har uttryckt att möjligheten till att själv 

välja när man deltar i samtalet upplevs som befriande och avkopplande. Fredrik jämför sin 

upplevelse av Teamspeak gentemot hans kommunikation inom yrkeslivet: 

När man har kunder så måste man vara trevlig och säljande, det behöver man inte alltid vara 

på Teamspeak, där kan man säga vad man tycker och tänker, mer öppet och rakt ut. (Fredrik) 

Robert uttrycker liknande tankar när han reflekterar över hur han beter sig när han loggar in i 

spelet och på klanens Teamspeak: 

Jag kan gå in i min bubbla, sen är det ju så att om man är väldigt extrovert både privat och 

inom jobbet brukar man behöva ladda upp, men på det här sättet kan man ändå vara social, 

det är rätt sjukt, men så funkar det. Jag kan ta en tillbakadragen roll på Teamspeak utan att 

någon tittar snett på mig. (Robert) 

Dessa citat kan tolkas som att Teamspeak utgör den samlingspunkt som Collins (2004) pekar 

ut som en nyckelingrediens i sociala interaktionsritualer. Spelet kan sägas utgöra det gemen-

samma fokus för uppmärksamhet som är en annan aspekt av interaktionsritualen (Collins, 2004) 

men konversationer kan samtidigt handla om saker som inte berör spelet. Teamspeak fungerar 

även som en möjlighet till avgränsning gentemot andra (Collins, 2004) som bidrar till att skapa 

en stämning av samhörighet. Samtidigt erbjuder Teamspeak möjlighet att hålla sig för sig själv 

utan att någon anser att man är konstig eller ”förstör” stämningen för andra vilket kan ske i 

andra kontexter om någon väljer att dra sig tillbaka tillfälligt. De flesta av informanterna har 

uppgivit att kommunikationen som sker mellan medlemmarna bygger på ett förtroende och ett 

samförstånd mellan dem trots avsaknaden av fysisk närvaro, Kent berättar: 

Det ligger ju väldigt mycket i att man lär känna varandra bara via rösten, det spelar ingen 

roll hur man ser ut i riktiga livet, man bygger ju bara upp en bild utifrån det som sägs och hur 

de agerar. Bilden kan ju vara väldigt annorlunda i verkliga livet och krocka med utseende och 

fördomar och så, det är nog en mer fördomsfri miljö. (Kent) 

Spelarnas upplevelse av den kommunikation som sker inom ramen för spelandet kännetecknas 

av att det inom klanen är en fördomsfri stämning som tillåter spelaren att själv välja i vilken 

utsträckning denne vill delta aktivt i diskussionerna. Den tolerans och förståelse som medlem-

marna visar gentemot varandra kan tolkas som att det inom klanen skapar förutsättningar för 

att medlemmarna ska kunna utveckla varaktiga vänskapsrelationer (Kaye et al., 2017; 

Maczewski, 2002; Molyneux et al., 2015; Verheijen et al., 2019) som bygger på gemensamma 

intressen och normer. Vid intervjuerna har informanterna berättat att de tror att den stämning 

som finns inom klanen bottnar i att de är medelålders människor som är trygga i sig själva och 

vågar stå för sina åsikter och samtidigt kan förstå och tolerera andras olikheter. Thomas utveck-

lar sina tankar om hur klimatet inom klanen är: 

Jag tror inte man kan dela med sig i alla klaner, men vi är ju åldersmässigt ganska mogna 

även om man mentalt inte blir riktigt mogen, om jag nu talar för mig själv. Man kan ju använda 

spelkompisarna som bollplank i med- och motgång. Jag tror inte det är så i alla klaner eller 
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guilds direkt, många är ju yngre, vi har ju uppnått en hyfsat mogen ålder så vi har livserfa-

renheter och kan prata med varandra och förstå varandra utifrån det. (Thomas) 

Citatet illustrerar att klanen är en social struktur eller en virtuell social värld (Lundmark, 2015) 

som bidrar till att förstärka och uppmuntra känslan av samhörighet och social interaktion 

(Lundmark, 2015; Morschheuser, Riar, Hamari, & Maedche, 2017; Velez & Ewoldsen, 2013).  

Känslorna av samhörighet och förekomsten av social interaktion inom klanen skapar förutsätt-

ningar för individen att känna sig värderad och uppskattad (Velez & Ewoldsen, 2013) vilket i 

förlängningen ytterligare kan förstärka individens känsla av sammanhang. 

Kommunikation från spelare utanför klanen upplevs av samtliga informanter mest vara av ne-

gativ karaktär till sitt uttryck. Informanten Rikard berättar om sina upplevelser förknippade med 

kommunikation med spelare utanför klanen: 

Det är som med alla sociala medier, så fort du har möjlighet att gömma dig bakom ett alias, 

då kommer ju trollen fram, man får ta det onda med det goda i de sammanhangen. Det finns 

ju folk som skriver till en 'I wish you get cancer' och liknande. Oftast slår jag av spelens egna 

voice program, för där kan folk sitta och skrika och vara otrevliga mot allt och alla. I de flesta 

textchattar i spelen går det ju att blockera spelare, det är ju guld värt. (Rikard) 

De flesta av informanterna kommunicerar inte i någon större utsträckning med spelare som inte 

är medlemmar i klanen eftersom denna kommunikation enligt deras uppfattning är negativ och 

dränerande till sin karaktär och kan ses som ett uttryck för det som Collins (2004) benämner 

negativ emotionell energi. Informanten Kent berättar hur han ser på utomstående spelare som 

beter sig illa: 

Det är väl det som stärker tillhörigheten till klanen, att det finns en massa otrevliga människor 

därute, även om de bara skriver eller pratar med en. De kan man ju välja bort och inte ha att 

göra med, det saknas ju inte idioter online. (Kent) 

Det intressanta med informanternas upplevelser är att andra otrevliga spelare bidrar till att yt-

terligare förstärka klanmedlemmarnas känsla av tillhörighet gentemot den egna klanen 

(Lundmark, 2015; Morschheuser, Riar, Hamari, & Maedche, 2017; Velez & Ewoldsen, 2013). 

Detta bidrar till att ytterligare förstärka bilden av klanen som en social struktur (Lundmark, 

2015) som skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap för dess medlemmar. Informanternas 

upplevelser kan även tolkas som att de avgränsar sig gentemot omvärlden vilket enligt Collins 

(2004) är en förutsättning för genomförandet av sociala ritualer. Informanternas upplevelser av 

otrevliga spelare online går i linje med McInroy och Mishnas (2017) tankar om att cyberbully-

ing uppstår genom möjligheten till anonymitet i online-miljön. Samtidigt förstärker informan-

ternas upplevelser insikten om att anti-sociala och negativa beteenden precis som i verkliga 

livet inte anses välkomna eller önskvärda (Griffiths et al., 2004). Det faktum att informanterna 

noggrant avgränsar sig gentemot personer eller situationer som upplevs som dränerande eller 

negativa kan tolkas som ett tydligt tecken för det senmoderna formandet av sin levnadsbana 

som Giddens (2008) och Hall (1992) beskrivit. Informanterna kan genom användandet av ab-

strakta system och frikopplingen från tid och rum själva forma sitt sociala umgänge och livsstil 

till att passa sina egna principer och preferenser genom att ”plocka” till sig bekantskaper och 

upplevelser som de anser vara önskvärda. 
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4.1.4 Vänskap 

Informanterna har berättat att klanen i sin begynnelse startades av ett antal vänner som spelade 

dataspel tillsammans. Klanen har sedan sitt grundande utökats genom att andra kompisgäng 

som delar intresset för spelet World of Tanks upptagits i klanens virtuella gemenskap. I dags-

läget kan klanen sägas bestå av ett antal olika kompisgäng som i några fall har kopplingar från 

det verkliga livet mellan varandra. Klanen erbjuder samtidigt möjligheter för helt okända män-

niskor att ansluta sig genom att de kan ansöka om medlemskap via klanens hemsida. När infor-

manterna tillfrågats om hur de upplever sin relation gentemot andra inom klanen, har samtliga 

uttryckt att de ser på medlemmarna som nära och kära vänner. Informanten Peter delger sin syn 

på vad han fått ut av sitt medlemskap i klanen: 

Det är väl en av de positiva sakerna, att det har lett till en ganska stark vänskap med ganska 

många människor runt om i halva världen. Man kan prata om allt från nära familjers bortgång 

till problem i förhållande och så. Det är definitivt inte bara spel det pratas om. (Peter) 

Peters upplevelse kan tolkas som att vänskapen som medlemmarna i klanen delar baserar sig 

på förekomsten av tillit och socialt kapital (Lundmark, 2015). Det framstår som att informan-

terna verkligen betraktar varandra som vänner eftersom de kan prata om känslosamma och 

tunga situationer i sitt verkliga liv med andra klanmedlemmar. Enligt Collins (2004) är fysisk 

närvaro ett rekvisit för att betrakta en sammankomst som en social ritual. Informanterna hävdar 

dock att det enligt deras uppfattning går att skapa meningsfulla vänskapsrelationer trots avsak-

naden av fysisk närvaro. Rikard delar med sig av sin erfarenhet av att ha lärt känna personer 

enbart via rösten: 

Även om man så att säga 'gömmer sig bakom en skärm och ett alias' så är det ändå så att när 

man pratat med folk under en längre tidsperiod och man snackar om allt mellan himmel och 

jord, familjeförhållanden, jobb, politik, musik, filmer och spel, jag menar allt. Alla de diskuss-

ioner vi har bygger ju upp bilden man har av folk, och jag kan tycka att de fysiska attributen 

inte stämmer överens med den bilden, men personligheten är ju samma. Det är ju samma 

person som man lärt känna i Teamspeak. (Rikard) 

Inom klanen har dessa digitala vänskaper varit helt avgörande för att personerna träffats i verk-

ligheten för att ytterligare fördjupa relationen till varandra, Kent berättar: 

Jag tycker absolut man kan vara vänner och känna att man är det. Sen tror jag ju att det bara 

är en tidsfråga innan man träffas i verkliga livet, det blir ju en naturlig följd av vänskap att 

man vill träffas fysiskt […]. När man hittar en grupp människor som man trivs med så blir det 

ju en mer intim känsla, man lär känna de personerna, ett fåtal kanske på ett djupare sätt, det 

är ju ofta då det leder till att man så småningom träffas i 'real life'. (Kent) 

Kents tankar vittnar om att det finns ett behov att träffas fysiskt när vänskap uppstått, detta kan 

bero på att relationer som sker endast röst till röst kan upplevas sakna vissa socialt viktiga 

aspekter som betecknar sann vänskap. Detta bekräftar till viss del Collins (2004) teori om att 

fysisk närvaro krävs vid sociala interaktionsritualer, samtidigt uppger en majoritet av informan-

terna att deras relationer med spelkompisarna är djupa och sanna. Informanternas upplevelser 

kan tolkas som att det senmoderna sättet att interagera via förekomsten av urbäddningsmekan-

ismer och åtskiljandet av tid och rum (Giddens, 2008) ändå inte helt dekonstruerat samtliga 

traditioner och behov av att träffas fysiskt. De virtuella vänskaper som uppstår kan ses som ett 
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komplement snarare än ett substitut som ersatt behovet av fysisk interaktion. På frågan om 

huruvida informanterna lärt känna varandra utan sitt intresse för dataspel kan en diskrepans 

mellan informanternas uppfattningar uttydas. Kent berättar att han träffat människor han aldrig 

träffat i sitt verkliga liv till följd av sitt spelintresse och möjligheten att prata med dem: 

Röst till röst kommunikation gör ju att umgänget fungerar, men hade man inte haft den möj-

ligheten då hade man nog inte träffat de personer som man sedan träffat i verkliga livet efter 

att man lärt känna dem online via spel. Spelen har ju utökat min vänskapskrets i det verkliga 

livet. (Kent) 

Samtidigt finns det bland informanterna de som tror att vänskapen de delar lika gärna kunnat ta 

sin början i det verkliga livet, Robert utvecklar sina tankar om de andra klanmedlemmarna: 

Vi träffas ju allt som oftast och det finns ju en tråd inom klanen, många har ju känt varandra 

länge, och där kanske jag inte riktigt har den kopplingen. Jag var mer kompis med ett gäng 

från en annan klan som slog sig ihop med denna. Det finns ju en fysisk koppling mellan många 

av spelarna men sen har ju jag träffat många i verkliga livet, men jag tror nog att vi hade 

kunnat träffas och bli vänner om vi bott i samma område även om vi inte spelat. Sen är det ju 

så att vi är från alla samhällsklasser, vi har ju allt från riksdagsmän till snickarlärlingar i 

klanen och det går ändå att sitta och ha roligt tillsammans. Vi pratar ju om allt möjlig och 

skämtar om ditten och datten, det tror jag nog vi gjort om vi träffats i verkliga livet först. Jag 

menar vi pratar ju om intressen och jobb och sådant. (Robert) 

Informanternas upplevelser kring vänskap och relationer bekräftar att den tidigare forskningen 

som genomförts angående dataspel och socialt umgänge (Kaye et al., 2017; Maczewski, 2002; 

Molyneux et al., 2015; Verheijen et al., 2019) är något viktigt på spåren. Även om den sociala 

interaktionen och vänskapsbanden som formas är virtuella till sitt ursprung leder det till sanna 

och djupa sociala relationer. Den paradox som Maczewski (2002) beskrev i sin forskning under 

den tidigare delen av 2000-talet har genom teknikutveckling och möjligheter till mer sofistike-

rad kommunikation blivit en verklighet. Det går i det senmoderna och digitaliserade samhället 

att sitta i ensamhet framför datorn och faktiskt skapa och underhålla sann vänskap som är fri-

kopplad från såväl tid som rum (Giddens, 2008). Intressant i sammanhanget är att traditionella 

sociala markörer såsom klass, religion eller sexuell läggning inte på något sätt påverkar upp-

komsten av de sociala relationerna och vänskapsbanden inom klanen och därigenom kan dessa 

anses vara dekonstruerande (Hall, 1992). Kents tankar kring status, hierarkier och symbolvär-

den illustrerar detta: 

Egentligen har det ju i samband med att man blivit äldre blivit lättare att skaffa sig vänner 

online jämfört med i verkliga livet, för där blir man bedömd efter vad man jobbar med och den 

symbol som man är i sitt yrkesliv. […] När jag säger att det är lättare att lära känna folk som 

är likasinnade nu via nätet, det är ju just därför att man hamnar bortom den materiella världen 

med titlar, hierarkier eller de sociala vanliga normerna i samhället. Jag tror absolut att det 

finns en hel del människor i klanen som jag aldrig lärt känna utan att ha träffat dem online, 

jag hade aldrig lärt känna dem i verkliga livet. (Kent) 

Någon form av fragmentering eller instabilitet som underminerar känslan av sammanhållning 

(Hall, 1992) går inte att utröna i informanternas upplevelser kring sina sociala relationer och 

vänskap inom klanen. Klanen och de medföljande vänskapsrelationerna kan snarare tolkas som 

skapare av mening, sammanhållning och social integration (Kaye et al., 2017; Maczewski, 
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2002; Molyneux, Vasudevan, & Gil de Zúñiga, 2015; Verheijen et al., 2019). Sammanfattnings-

vis kan konstateras att de vänskapsrelationer som uppstår inom klanen präglas av förekomsten 

av urbäddningsmekanismer (Giddens, 2008) vilket innebär att relationerna uppstår utanför en 

omedelbar lokal kontext, relationerna kan uppstå utan begränsningar i tid och rum (Giddens, 

2008). Detta möjliggörs till följd av att Internet är ett abstrakt system som tillhandahåller möj-

ligheten att interagera med vem som helst oberoende av socioekonomiska traditionella sociala 

markörer (Giddens, 2008). Enligt Collins (2004) krävs ett gemensamt fokus bland deltagarna 

för att en social ritual ska anses äga rum, det är tydligt att informanterna delar ett gemensamt 

fokus genom sitt spelande, även om spelandet i vissa fall mer framstår som ett medel som sam-

manfört dem och därigenom skapat ett vänskapsnätverk (Kaye et al., 2017; Maczewski, 2002; 

Molyneux et al., 2015; Verheijen et al., 2019). 

4.1.5 Känslor och emotionell energi 

Samtliga informanter har vid intervjuerna uppgivit att deras spelande fungerar som ett slags 

andningshål där de kan koppla bort arbete och stressfyllda situationer i det verkliga livet. På 

frågan huruvida spelandet kan få en att må bättre efter en mindre bra dag på jobbet svarar Kent: 

Det händer rätt ofta, det är ju inte alltid helt enkelt att växla humör, men har man haft en tuff 

dag på jobbet med mycket skitgrejer på bordet och sen möts av en positiv samling människor 

online som skrattar och har kul ihop, då förändras ju humöret, det känns ju mycket lättare då. 

(Kent) 

Citatet belyser att informanterna eftersöker ett sätt att få tillgång till det som Collins (2004) 

benämner emotionell energi eller en möjlighet att komma på bättre humör efter en tung dag på 

arbetet. På frågan vilka känslor informanterna mest förknippar med sitt spelande och sitt klan-

medlemskap har de flesta svarat att tillfredsställelse och glädje är de känslor som är mest fram-

trädande. Samtidigt har informanterna berättat att den rådande stämningen i Teamspeak-kana-

len präglar deras upplevelse av spelandet, Robert har följande att säga angående stämningen: 

Man kan ju så klart bli meddragen om en majoritet sitter och är negativa, men är det ett fåtal 

personer så är det inget som drar ned en. Alltså stämningen på Teamspeak kan ju smitta av 

sig, det kan man ju inte förneka, även om det är olika från person till person hur mycket det 

påverkar. Det gäller ju både positiva och negativa känslor. (Robert) 

Informanternas tankar kring hur den rådande stämningen påverkar deras eget mående och käns-

lor kan knytas an till Collins (2004) nyckelingrediens för sociala ritualer, delad sinnesstämning. 

Det är uppenbart att sinnesstämningen inom klanen och hur denna sinnesstämning uttrycks av 

individerna vid speltillfället är avgörande för huruvida spelupplevelsen betraktas som rolig eller 

lyckad. Det framkommer att det förekommer både positiva och negativa känsloyttringar inom 

klanen men det finns samtidigt en utbredd konsensus bland medlemmarna att man bör försöka 

att tygla sin nedstämdhet eller sitt missnöje när man spelar och pratar via Teamspeak för att inte 

bidra till spridning av negativ emotionell energi (Collins, 2004). Peter delger sina tankar kring 

hur man bör hantera negativa känslor: 

Alla människor har ju känslor, blir man frustrerad av en specifik händelse måste man ju på 

något sätt få uttrycka det, men man kanske inte ska sitta och gnälla hela kvällen för då kanske 

man skrämmer bort andra. (Peter) 
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Citatet påvisar att det finns en viss tolerans för enskilda individers känslor av frustration men 

samtidigt blir det tydligt att medlemskap i klanen innefattar förväntningar om att sprida så lite 

negativitet som möjligt för att inte förstöra upplevelsen för andra klanmedlemmar. Detta kan 

tolkas som medvetna försök av klanens medlemmar att styra den sociala interaktionen i positiv 

riktning för att därmed upprätthålla möjligheten till positiv emotionell energi (Collins, 2004).  

Det framstår med tydlighet att det finns en gemensam målsättning inom klanen att spelandet 

ska fungera som avkoppling och möjlighet till att ladda sina batterier efter arbetsdagen eller 

stressfyllda situationer i det vardagliga livet. Den utbredda uppfattningen om att graden av ne-

gativitet ska hållas till ett minimum tyder på att spelandet utgör ett slags social ritual (Collins, 

2004) och att deltagarna förväntar sig emotionell energi av positiv karaktär. För att uppleva 

spelandet som glädjebringande och lyckat värjer sig klanmedlemmarna mot att spela tillsam-

mans med personer som man upplever har en negativ attityd. Samtidigt bidrar det digitala me-

diet till att det blir enklare att avsluta sitt deltagande i ritualen om den energi som skapas är 

negativ till sin karaktär. Genom att spela tillsammans och umgås med hjälp av ett abstrakt sy-

stem som är åtskilt från tid och rum (Giddens, 2008) blir det lättare för klanens medlemmar att 

hantera situationer som ger upphov till negativ emotionell energi (Collins, 2004). Samtliga in-

formanter har berättat att de väljer att avsluta sitt spelande i förtid om de spelar dåligt eller blir 

negativa i sin sinnesstämning. Detta beteende påvisar att det finns en motivation till att skapa 

en positiv stämning inom klanen och att inte låta det egna dåliga humöret smitta av sig på andra 

klanmedlemmar. Det finns en reflexivitet bland individerna i klanen, som gör dem medvetna 

om att negativt beteende inte är uppskattat och bör hållas till ett minimum för att inte förstöra 

spelupplevelsen eller den sociala ritualen för andra medlemmar. Klanmedlemmarnas agerande 

kan även tolkas som att det finns en viss social distans som kan förklaras genom avsaknaden 

av ansikte mot ansikte relation i klanens vardagliga umgänge (Collins, 2004). Denna sociala 

distans kan möjligen bidra till att klanens medlemmar har lättare för att fly undan otrevliga eller 

negativa situationer som uppstår än vad som är fallet i ett mer traditionellt umgänge som sker 

ansikte mot ansikte. Klanens medlemmar kan välja att inte bemöta eller hantera situationer och 

personer som upplevs som negativa genom att helt enkelt stänga ner spelet och Teamspeak.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att klanens medlemmar upplever ett brett spektrum av 

känslor inom ramen för sitt spelande. Medlemmarna i klanen är medvetna om att förekomsten 

av negativa känsloyttringar och negativ energi påverkar de andra medlemmarnas upplevelse, 

och därför försöker man tona ned inslag av dessa. Detta går i linje med vad tidigare forskning 

inom ämnet konstaterat, att aktiviteter och beteenden som ses som anti-sociala eller negativa 

inte är önskvärda (Griffiths et al., 2004). Det går även att tolka klanmedlemmarnas beteende 

och försök till att minska negativism som en uppkomst av moraliska känslor (Collins, 2004), 

som innebär att klanmedlemmarna känner sig skyldiga om deras agerande är huvudsakligen 

negativt. Det framstår som att det inom klanen finns ett slags kollektivt och solidariskt ansvar 

(Collins, 2004) att bidra till en miljö som präglas av positiva och glädjegivande känslor även 

om klanen tillåter enskilda spelare att agera ut frustration eller besvikelse. 

4.1.6 Normer och oskrivna regler 

Som tidigare forskning inom ämnet konstaterat utgörs dataspel i den nutida kontexten av en 

stor del social interaktion mellan spelare med hjälp av uppkoppling mot Internet (Kaye et al., 
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2017; Pearce, 2017; Reich, 2017; Smahel et al., 2012). Enligt Hall (1992) kännetecknas män-

niskan som senmodernt subjekt av möjligheter till att representera sig i olika kulturella system 

eller kontexter och därigenom skapa sig en identitet utifrån kontextens sammanhang. Enligt 

Bijelic och Pavlović (2010) utgör spel och lek en möjlighet till att lära individen förväntade 

beteenden och sätt att uttrycka sig. När informanterna tillfrågats om förekomsten av normer och 

regler inom klanen har samtliga uttryckt att det inte finns något precist skriftligt regelverk att 

förhålla sig till. Samtliga informanter uppger dock att det finns ett antal outtalade gruppnormer 

som samtliga medlemmar förhåller sig till. Robert berättar om hur han upplever gruppens 

normer: 

Vi har ju liksom oskrivna regler, om man hade blivit upprörd och kallat folk än det ena och 

än det andra, alltså vi har ju inga skrivna regler så vi kanske inte hade kickat ut den personen 

men samtidigt hade det nog blivit någon slags utfrysningseffekt, att man väljer att inte spela 

tillsammans med den personen. Sen är ju vi ändå såpass gamla så jag tror att vi vågar säga 

till varandra om någon beter sig illa. (Robert) 

Det finns en konsensus bland klanens medlemmar om att man eftersöker likasinnade att spela 

med och att de outtalade reglerna eller normerna bidrar till att reglera samtalsklimatet och där-

med avgränsa vilka deltagare som deltar (Collins, 2004). Robert vidareutvecklar sitt resone-

mang: 

[…] som i alla sammanhang där individer träffas och tillför sin personlighet blir det ju en 

helhet. Jag tror att om någon kommit in i gruppen och varit rent bitter och negativ, eller stått 

ut för mycket så hade den personen nog inte känt sig hemma, de hade nog känt att de inte 

passar in i den här gruppen. Det är ju som vilken bekantskapskrets som helst, om någon har 

kraftiga åsikter till exempel politiska åsikter åt endera hållet och börjat prata om det samtidigt 

som ingen annan vill prata eller diskutera sådant, så hade den personen nog märkt det. (Ro-

bert) 

Roberts tankegångar indikerar tydligt att deltagarna inom klanen är måna om att umgås med 

likasinnade och att de outtalade reglerna eller normerna fungerar som en avgränsare gentemot 

människor på utsidan (Collins, 2004). Tar man inte till sig de outtalade normerna kommer man 

heller inte att bjudas in i klanen för att delta i dess aktiviteter. Avsaknaden av skriftliga regler 

skiljer klanen från tidigare klaner som vissa spelare varit medlemmar i, Peter berättar följande: 

Många klaner har skriftliga regler, den tidigare gemenskapen som jag spelade med hade väl-

digt strikta regler och det var just därför som de var uppskattade och kunde växa väldigt 

snabbt eftersom folk var less på den toxiska mentaliteten som finns online. (Peter) 

Förekomsten av skriftliga regler för beteende och sätt att uttrycka bottnar sig enligt Peter till 

viss del i att dataspelande online på många sätt kan vara elitistisk och exkluderande. Peter ut-

vecklar sina tankar om vad dataspel online kan innebära:  

Jag tror att spelande förmodligen kan vara ganska destruktivt och utestängande och isole-

rande på många sätt och vis men det har nog inte med spelet i sig att göra, det har nog att 

göra med vilken mental inställning du går in i spelandet med från början. Lite där att kaka 

söker maka, man hamnar med folk med ungefär samma inställning till spelandet som man själv 

har. Jag spelar inte med någon som siktar på att tillhöra världseliten, de hade inte känt sig 

hemma i det sällskapet där jag spelar. (Peter) 
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Peters tankar går att tolka som att medlemskap i klanen företrädelsevis handlar om att männi-

skor i grunden ska ha liknande värderingar och inställning till livet. Detta kan tolkas som att 

klanmedlemskapet utgör en kulturell identitet (Hall, 1992) som bidrar till att skänka medlem-

marna känslor av meningsfullhet och samhörighet genom förekomsten av sociala interaktions-

ritualer (Collins, 2004). Informanterna har uttryckt att stämningen inom klanen inte präglas av 

någon ”omklädningsrumsmentalitet” som kan vara vanligt förekommande inom vissa kontexter 

när män samlas för att umgås. Förekomsten av oskrivna normer och regler går att knyta an till 

Collins (2004) tankar om utkomster av sociala ritualer. De normer som råder inom klanen kan 

tolkas som rituella symboler och förekomsten av moraliska känslor vilka bidrar till att skapa 

en känsla av solidaritet och tillhörighet inom klanen (Collins, 2004). De normer som finns inom 

gruppen syftar till att internalisera ett positivt och inkluderande tankesätt bland klanens med-

lemmar och fungerar därmed som ett slags intrycksstyrande ”regelverk” som avser att mini-

mera förekomsten av anti-socialt och icke-accepterat beteende bland klanens medlemmar. Detta 

går i linje med tidigare forskning som uppger att sabotage av andra spelares spelupplevelse 

inom spelvärlden ses som förkastligt och inte önskvärt (Griffiths et al., 2004). 

4.2 Identitetsskapande och självidentitet 
I detta tema presenteras och analyseras informanternas uppfattningar och åsikter kring identi-

tet och förståelse från omvärlden, tillgänglighet, förväntningar samt kultur inom gaming för 

att skapa en insikt i hur informanterna reflekterar över spelandets påverkan på deras självbild 

och identitet. 

4.2.1 Identitet och förståelse från omvärlden 

Enligt vissa forskare är det endast en liten andel av de människor som spelar dataspel som 

identifierar sig själva som gamers (Verheijen et al., 2019; De Grove et al., 2015). När infor-

manterna ombads beskriva sin mentala sinnebild av vad en gamer är, har deras beskrivningar i 

naturlig ordning varierat till viss del. Thomas ger följande beskrivning över sin mentala bild av 

hur en gamer är: 

Gamer, då är man väldigt seriös, sådana som spelar och streamar på Twitch, men det är klart, 

jag menar jag skulle aldrig räkna mig själv som gamer, det känns som att det är mer hardcore, 

eller ja, jag identifierar inte mig själv som gamer, jag har så mycket annat, jag är för dålig på 

spelet för att vara en gamer. (Thomas) 

Fredrik uppger att en gamer kan definieras på olika sätt men spontant dyker bilden av en yngre 

människa upp i hans huvud: 

[…] det beror ju på vad man väger in i begreppet antar jag. Nej men som jag sa, jag har ju 

bilden av en gamer som en yngre spelare som är i kanske 20 till 25 års åldern som spelar 

dygnet runt nästan. (Fredrik) 

De stereotypa uppfattningar som informanterna ger uttryck för handlar inte om att gamers i linje 

med tidigare forskning skulle vara ”nördiga”, oattraktiva och socialt inkompetenta (Griffiths et 

al., 2003). Istället definierar flertalet av informanterna en gamer som någon som är skickligare 

än dem själva på spelet och som har en annan inställning, mentalitet och målbild kring spelan-

det. Informanternas tankar kring identiteten gamer ger stöd åt Shaws (2011) forskning där hon 

menar att identitet måste tillskrivas från individen själv snarare än från omgivningen, till följd 
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av att stereotypa uppfattningar gör identiteten gamer mindre tilltalande. Samtidigt finns det 

inom klanen medlemmar som identifierar sig som gamers, de är dock noggranna med att påpeka 

att de inte faller in i den stereotypa bilden av identiteten eller rollen: 

Eftersom jag spelat och varit intresserad av spel så himla länge så definierar ju jag gamer 

väldigt varierande, det finns ju gamers som är ungdomar, den stereotypa bilden alltså, en 

finnig tonåring som skolkar för att spela, sen finns det ju sådana som mig, medelålders män 

som bara älskar att spela. (Rikard) 

Rikard vidareutvecklar sitt resonemang om huruvida han identifierar sig själv och sina klan-

medlemmar som gamers: 

Enligt mitt sätt att se på det är vi ju alla gamers, jag menar den tid vi ändå lägger och den 

kunskap om spelet som folk har, jag menar man vet ju vilka fordon som är bra och mindre bra, 

man vet hur man ska spela kartor och så, jag skulle säga att vi definitivt är gamers. Sen tycker 

jag att gamer är ett taskigt uttryck, du klumpar ihop så jäkla mycket, det är ett så vitt spann, 

från en finnig tonåring som sitter och skriker i chatten i World of Warcraft till oss som ändå 

är tämligen seriösa med hur vi beter oss och vad vi sysslar med. (Rikard) 

Det intressanta med Rikards tankar kring gamer som identitet är det faktum att han uttrycker 

funderingar som går i linje med Shaws (2011) forskning inom ämnet. Dataspel har blivit ett 

fenomen som är utbrett bland befolkningen och utövas av människor oberoende av klasstillhö-

righet, kön, ålder eller etnicitet och därmed blir kategoriseringen gamer inte en specifik identitet 

(Shaw, 2011) som meningsfullt kan förklara en individs hela komplexa väsen (Hall, 1992). 

Dataspelandet skulle kunna förstås som en livsstil som skänker individen meningsfullhet i en 

stressad tillvaro (Giddens, 2008) genom att tillhandahålla möjligheter till socialt umgänge och 

avkoppling snarare än en specifik identitet. När informanterna tillfrågats om hur deras omgiv-

ning ser på deras spelande har samtliga uttryckt att det finns en viss oförståelse och skepsis 

bland framför allt äldre människor i deras omgivning, Robert berättar: 

[…] den äldre generation hajar inte riktigt grejen. Mina jämnåriga har nog ändå förståelse 

för att man spelar, även om de inte själva delar intresset så har de förståelse för att jag spelar. 

Det är nog den äldre generationen, mina föräldrar som blickar ner på en om man för spelandet 

på tal […]. Släkten och vänner tittar ju lite konstigt på en, man ses ju som en slacker som sitter 

mycket framför datorn, det kan man ju skaka av sig. (Robert) 

Informanternas berättelser vittnar om att det finns stereotypa uppfattningar angående dataspel 

som ligger i linje med vad tidigare forskning identifierat (Griffiths et al., 2003). Informanternas 

upplevelser vittnar om att omvärlden inte har någon vidare förståelse för varför ”gamla gubbar” 

lägger omfattande tid på en hobby som är stereotypt förknippad med yngre människor och som 

anses vara förslappande och onödig (Shaw, 2011). Informanterna har uttryckt att de tror att 

människor i deras omgivning inte direkt stör sig på det faktum att de spelar, däremot har folk 

åsikter om mängden tid de lägger på sin fritidssysselsättning. Detta indikerar att dataspel som 

företeelse har normaliserats och blivit mer utbrett bland befolkningen (Badrinarayanan, Sierra, 

& Martin, 2015; Interactive Software Federation of Europe, 2012). Samtidigt finns det till viss 

del djupt rotade uppfattningar som innebär att vuxna människor inte ska ägna sig åt juvenilt 

tidsslöseri vilket kan tolkas som att vissa normer och traditioner fortfarande har bäring i det 

senmoderna samhället trots att de till viss del dekonstruerats (Hall, 1992; Giddens, 2008). 
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4.2.2 Tillgänglighet 

Genom åtskiljandet av tid och rum och uppkomsten av urbäddningsmekanismer skiljer sig det 

senmoderna samhällets sociala umgängesformer från tidigare historiska kontexter (Giddens, 

2008). I det senmoderna samhället har digitala sätt att umgås bidragit till att socialt umgänge 

kan ske utifrån individens egna preferenser och förutsättningar genom att tillgängligheten till 

andra människor är oändlig och kan ske vid vilka tidpunkter på dygnet som helst och över stora 

geografiska avstånd. Vid genomförandet av intervjuerna har informanterna ombetts reflektera 

över hur de ser på det digitala sättet att umgås, Robert berättar: 

Egentligen är det ju jävligt smidigt att alltid, att det tar mig två minuter att sätta på datorn 

och koppla upp mig, men det tar ju mig minst en halvtimme att ta mig ner till föreningen och 

spela fysiskt liksom. (Robert) 

Tillgängligheten till ett digital och virtuellt umgänge upplevs underlätta möjligheterna att um-

gås men ersätter samtidigt inte behovet av fysiska relationer helt och hållet. Den digitala social 

interaktionen upplevs av samtliga informanter som möjliggörande och medför att det blivit tids-

effektivt och enkelt att umgås med sina bekanta. Kent resonerar kring hur digitalisering och 

teknikutveckling påverkar hans sätt att umgås: 

Det var ju inte så tillgängligt, då körde man mer sammankomster, från högskoletiden spelande 

man ändå ihop med varandra, men då satt man tillsammans fysiskt på samma ställe i datasalar 

och annat. Man släpade datorer i större omfattning och satt hemma hos varandra, eller körde 

på en dator och satt några stycken runt datorn. Det har ju ändrat sig ganska mycket genom 

åren. Man sitter ju inte och spelar tillsammans rent fysiskt i samma utsträckning nu för tiden, 

men vi gör det ibland, man har sammankomster där vi äter gott, surrar skit och sen kanske 

spelar lite dataspel också. (Kent) 

Informanternas upplevelser bekräftar Giddens (2008) tankar om hur det senmoderna samhällets 

dynamik och upplösande av traditioner och praktiker påverkat den sociala ordningen och sättet 

som de umgås på. Informanternas upplevelse är dock i grunden positiv och de ser frikopplingen 

av sociala relationer från såväl tid som rum (Giddens, 2008) som positiv och möjliggörande 

snarare än något negativt som bidrar till en individuell identitetskris (Hall, 1992). Informanterna 

upplever heller inte att det digitaliserade umgänget skulle vara asocialt utan de framför snarare 

åsikter om att tillgängligheten bidrar med möjligheter till att skapa och underhålla vänskaps-

nätverk (Kaye et al., 2017; Maczewski, 2002; Molyneux et al., 2015; Verheijen et al., 2019) 

och därmed genererar socialt kapital (Lundmark, 2015). Informanternas uppfattningar och upp-

levelse kring hur tillgängligheten bidrar till att de kan kontrollera och välja vem eller vilka de 

umgås med kan tolkas som ett uttryck för individualisering (Giddens, 2008). I det senmoderna 

och digitaliserade samhället kontrollerar, formar och påverkar individen själv sitt sociala um-

gänge, det blir lätt att välja bort irriterande eller otrevliga människor. Detta skulle kunna tolkas 

som att det sociala umgänget blivit ytligare till viss del, men informanterna uttrycker att den 

digitala tillgängligheten bidrar med möjligheter till fördomsfria relationer. Dessa relationer har 

för informanterna utvecklats till djupa vänskapsrelationer som tagit steget från digital samvaro 

till att träffas i verkligheten. Kent uttrycker följande tankar om hur dataspelet och tillgänglig-

heten till andra spelare bidrar till att skapa mening i tillvaron:  



S7021A | Magisteruppsats | Niklas Pekkari 

 

 

36 

Jag tycker det är ett väldigt bra sätt att lära känna folk på, jag känner nog en tacksamhet över 

att det finns ett medium som överbryggar de klyftor och de förutfattade meningar som finns i 

samhället som gör att det faktiskt är ett ännu bättre sätt att träffa folk än vad som sker i verk-

liga livet. (Kent) 

Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna vid intervjuerna inte givit uttryck för att det 

senmoderna sättet att umgås på bidragit till någon slags identitetskris (Hall, 1992) utan snarare 

ses den utökade tillgängligheten och möjligheterna till att själv välja vilka man umgås med som 

positiva. Tillgängligheten till umgänge genom användandet av abstrakta system (Giddens, 

2008) såsom Internet säkerställer att umgänget sker utifrån individens egna preferenser, behov 

och villkor. 

4.2.3 Kultur inom gaming 

Pearce (2017) hävdar att umgänge inom ramen för online dataspel präglas av anonymitet och 

att möjligheten att uttrycka sig sker på ett mer obundet sätt jämfört med att umgås ansikte mot 

ansikte. Att skapa sig en kulturell identitet handlar om att individen internaliserar en kontexts, 

språk, uttryckssätt och normer och därmed gör dem till sina egna (Hall, 1992). När informan-

terna tillfrågats hur de generellt sett uppfattar spelare utanför klanen uttrycker majoriteten av 

dem att det råder en tuff stämning online och att andra spelare i stor utsträckning inte är välvil-

ligt inställda, Peter beskriver sin uppfattning: 

Tyvärr är ju online spel på Internet, det består ju till 99 procent av rövhattar, det är ju oftast 

så att folk är jäkligt kaxiga när de tror att de är anonyma online. Det är väl den största nega-

tiva aspekten med att spela online. Det får man ju försöka tänka bort och ignorera. (Peter) 

Rikards beskrivning går i linje med Peters tankar: 

Jag bryr mig inte om trollen, jag förutsätter att de utanför klanen är idioter, det är bara så, 

det är finniga små tonåringar som vill hävda sig, jag bryr mig inte om vad de skriver, det 

släpper man. Jag tror mycket av otrevligheten handlar om frustration, när folk dör i spelet så 

uttrycker de sig otrevligt. (Rikard) 

De ovanstående citaten bekräftar tidigare forskningsresultat som hävdar att umgänge online 

präglas av anonymitet och avsaknad av ansikte mot ansikte relationer vilket öppnar upp för ett 

beteende frikopplat från de sociala normer som råder i det verkliga livet och de relationer som 

uppstår där (Pearce, 2017; McInroy & Mishna, 2017). Förekomsten av detta beteende är inte 

något som informanterna identifierar sig med, Robert vidareutvecklar sina tankar kring kulturen 

som råder online: 

Nej, jag kan tycka att ett av problemen för oss gamla gamers är att det inte finns en mogen 

och vuxen kultur i spelen. Den kultur som råder är ju ganska toxic och det är ju ett stort 

problem för jag tror att det hade fört folk ännu bättre ihop om man kunnat skriva ordentligt 

med andra spelare, alltså även motståndarna, i World of Tanks är ju det borttaget på grund 

av att folk trollade för mycket och var toxiska och skrev skit till motståndarna. Men det har ju 

medfört att det samtidigt blivit svårare att värva folk till klanen eller om man träffar någon 

trevlig spelare eller ser någon med svensk flagga i spelet så kan man inte skriva något roligt 

till denna och på så sätt få kontakt. Nu har ju spelen börjat begränsa sådana möjligheter, det 

är ju inte vårt fel egentligen. (Robert) 



S7021A | Magisteruppsats | Niklas Pekkari 

 

 

37 

Informanternas uppfattningar om andra spelares beteende präglas av misstänksamhet. Infor-

manterna utgår från att andra spelare är otrevliga och konfrontativa i sitt beteende. Genom att 

sluta sig samman i en klan av likasinnade kan informanterna vårda den kulturella identitet (Hall, 

1992) som de anser viktig gentemot andra spelares beteende i online-miljön. Detta kan ses som 

uttryck för gruppsolidaritet och en känsla av tillhörighet bland klanens medlemmar (Collins, 

2004), man identifierar sig mer som en medlem av klanen än som ett ”toxiskt troll”. Vidare 

indikerar citaten att medlemskap i klanen bidrar till att skapa moraliska känslor (Collins, 2004) 

som tar avstånd från det negativa och konfrontativa beteendet som enligt informanterna är van-

ligt förekommande från spelare utanför klanen. Informanterna hanterar förekomsten av otrev-

liga människor på olika sätt, Robert reflekterar över hur han bemöter otrevliga spelare: 

Skriver folk negativa saker till mig så brukar jag skriva ett syrligt svar och sen blockerar jag 

dem, för då känns det på något sätt som att jag fått det sista ordet, då kan jag nöja mig med 

det och glömma bort det på fem minuter, det är ju jävligt skönt att man kan få ur det ur systemet 

och inte bär med sig det. Det kan jag ju tänka mig är ett problem för yngre spelare att syrliga 

kommentarer sätter sig, att det blir svårt att glömma bort dem, vilket kan bli en psykisk ohälsa, 

men kan man bara sudda bort det är det ju bra. (Robert) 

Förekomsten av dessa otrevliga beteenden och hur spelarna väljer att hantera dem indikerar att 

spelarna ser på beteendet som en inkluderad del av kulturen som råder online (McInroy & 

Mishna, 2017). Informanterna uppfattar inte att de pekas ut eller utsätts för otrevligheter på 

grund av vem de är som personer, utan beteendet ses som ett tecken på frustration som riktar in 

sig på en spelares skicklighet i spelet och är en del av kulturen. Denna insikt bidrar till att 

informanterna kan välja att släppa negativa uttryck från andra spelare men de är samtidigt be-

kymrade över hur yngre människor klarar av att hantera den rådande kulturen online vilket går 

i linje med viss tidigare forskning (Smahel et al., 2012; Obst, Zhao, White, O’Connor, & 

Longman, 2018; McInroy & Mishna, 2017).  
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5. Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultatet och de slutsatser som dragits och förslag till 

framtida forskning föreslås. 

5.1 Svar på forskningsfrågor och uppfyllande av syfte 
Det övergripande syftet med den föreliggande uppsatsen var att undersöka vilka drivkrafter 

medelålders män har för att spela dataspel online, samtidigt som en djupare insikt och förståelse 

för hur dataspelandet påverkar informanternas känsla av tillhörighet och självbild eftersöktes. 

Genom att besvara de nedanstående forskningsfrågorna anser jag att den föreliggande uppsat-

sens syfte uppfylls: 

• Vad är informanternas motiv till att spela och hur rationaliserar de dessa? 

• Vilka former av sociala relationer skapas i den digitala kontexten och 

hur påverkas känslan av social tillhörighet av dataspelandet? 

• I vilka avseenden identifierar sig informanterna utifrån sitt spelande? 

5.1.1 Motiv till att spela 

De motiv till att spela som framförs av informanterna skiljer sig något från den konsumentun-

dersökning (Interactive Software Federation of Europe, 2012) som redovisades i uppsatsens 

bakgrundsavsnitt (se punkt 1.1). Enligt konsumentundersökningens informanter var motiven 

till att spela, möjligheterna till: att ha roligt, utveckla färdigheter, få utlopp för kreativitet och 

att fördriva tid. (Interactive Software Federation of Europe, 2012). Informanterna har uppgivit 

att de vill ha roligt, men samtidigt framträder en bild av att spelandet i första hand motiveras av 

möjligheten till socialt umgänge och interaktion vilka enligt Collins (2004) är starkt förknip-

pade med varandra. Informanternas beskrivning av vad spelandet tillhandahåller dem innehåller 

samtliga utgångar som sociala ritualer kan bidra till att skapa: emotionell energi av både nega-

tivt och positiv karaktär, gruppsolidaritet, rituella symboler samt moraliska känslor (Collins, 

2004). Det framstår därmed som att spelandet utgör en virtuell social ritual som möjliggörs av 

senmodernitetens frikoppling från tid och rum genom användandet av abstrakta system som 

förändrat sociala normer, traditioner och sätt att umgås på (Giddens, 2008). Det faktum att tek-

nikutvecklingen i det senmoderna samhället har bidragit till att förändra sociala normer och sätt 

att umgås med andra människor på kan ses som en förklaring till varför sociala ritualer faktiskt 

kan ske trots avsaknaden av fysisk närvaro som Collins (2004) beskriver som en viktig förut-

sättning för dessa. Informanterna rationaliserar den förhållandevis stora mängden tid som läggs 

på att spela tillsammans med att de finns tillgängliga för familjen eller andra närstående ef-

tersom de utövar dataspelandet i hemmet och snabbt kan göra sig tillgänglig om så krävs ef-

tersom dataspelandet är ett tidseffektivt sätt att umgås med andra.  Informanterna uppger att de 

inte missar något i verkliga livet och att dataspelandet inte ”stjäl” tid från förhållanden eller 

andra åtaganden. Informanterna rationaliserar även sitt dataspelande genom att se det som en 

meningsfull fritidssysselsättning som skapar möjlighet till socialt umgänge och som därmed 

skapar balans i en stressfylld tillvaro, vilket går i linje med tidigare forsknings resultat (Kaye et 

al., 2017; Maczewski, 2002; Molyneux et al., 2015; Verheijen et al., 2019). 
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Sammanfattningsvis kan den första forskningsfrågan besvaras med att informanternas motiv till 

att spela är att skapa sociala relationer med andra människor och att spela för att ladda sina 

batterier och ha kraft att hantera en stressfylld tillvaro. Spelandet ses av informanterna som en 

viktig fritidssysselsättning som är icke-destruktiv och meningsfull och som bidrar till att öka 

deras personliga välbefinnande. 

5.1.2 Social relationer och tillhörighet 

Informanternas berättelse om de sociala relationer de utvecklat och hur klanen bidrar med en 

känsla av tillhörighet och solidaritet går i linje med den tidigare forskningen inom ämnet som 

påvisar att medlemskap i en klan eller ett guild förstärker den sociala interaktionen (Lundmark, 

2015; Morschheuser, Riar, Hamari, & Maedche, 2017; Velez & Ewoldsen, 2013) genom att 

skapa en känsla av social tillhörighet som baserar sig på förekomsten av social kapital och tillit 

(Lundmark, 2015). Informanternas klan kan förstås som en senmodern social struktur som tagit 

form efter att senmoderniteten till viss del dekonstruerat betydelsen av traditionella strukturer 

såsom kön, sexualitet, etnicitet eller klass (Hall, 1992). Det framstår som att medlemskap i 

klanen till en början erbjuder möjlighet till att spela och umgås med likasinnade, men i förläng-

ningen transformeras dessa förhållanden i vissa fall till sanna och djupa vänskapsrelationer där 

klanmedlemmarna även träffas i verkliga livet vilket går i linje med tidigare forsknings insikter 

i att dataspel kan främja uppkomsten av vänskapsnätverk (Kaye et al., 2017; Maczewski, 2002; 

Molyneux et al., 2015; Verheijen et al., 2019). Det framträder även en bild av att klanen som 

social struktur bidrar till att skydda sina medlemmar gentemot anti-socialt beteende som enligt 

informanterna är vanligt förekommande i online-miljön. Klanen och de relationer som uppkom-

mer inom ramen för de sociala ritualer (Collins, 2004) som genomförs bidrar enligt min tolk-

ning till att skapa en känsla av stabilitet, mening och social integration bland medlemmarna. 

Detta kan ses som ett tecken på att vänskapsrelationer i den senmoderna digitala verkligheten 

har förändrats i hur de uppkommer, men samtidigt bidrar med samma positiva egenskaper och 

önskan om att träffas fysiskt som i tidigare historiska kontexter. En intressant aspekt som in-

formanterna delgivit är att de skapar relationer oberoende av traditionella sociala markörer och 

hierarkier vilket enligt min mening är något positivt och kanske specifikt kännetecknande för 

senmoderniteten. Omvärldens förståelse för informanternas spelande kännetecknas av att äldre 

människor än dem själva ser på deras spelande som något udda och opassande. Detta kan tolkas 

som ett tecken på att linjerna mellan vuxenhet och ungdomsliv i det senmoderna individuali-

serade samhället till viss del blivit otydliga eller upplösta (Côté, 2000). Det framstår som att 

vuxenhet bland den äldre generationen kännetecknas av sociala markörer i större utsträckning 

än bland informanterna som är födda under 1960 och 70-talet eftersom att dessa personer inte 

betraktar sitt dataspelande som en juvenil och opassande sysselsättning. 

Den andra forskningsfrågan kan besvaras med att de flesta av informanterna skapar och utveck-

lar djupa och innerliga vänskapsrelationer med andra medlemmar inom klanen. Genom att in-

ternalisera klanens oskrivna regler och normer förstärks informanternas känsla av social tillhö-

righet och förekomsten av positiv emotionell energi bidrar till att informanterna får möjlighet 

att koppla av och fördjupa vänskapsbanden med övriga medlemmar. 
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5.1.3 Gamer som identitet 

Det råder en diskrepans bland informanterna kring huruvida de identifierar sig själva som 

gamers eller inte, detta kan tolkas på olika sätt. För det första har informanterna själva när de 

ombetts beskriva vad en gamer är beskrivit stereotypa bilder av yngre människor som är skick-

ligare än dem själva på att spela. Detta indikerar att identiteten gamer är förknippad med stig-

matiserade stereotyper (Griffiths et al., 2003) som informanterna inte kan eller vill identifiera 

sig med. Det kan även tolkas som att dataspelande i sig inte skapar en specifik identitet eftersom 

att fenomenet är utspritt avseende kön, etnicitet, klass och andra traditionella sociala markörer 

(Shaw, 2011). Informanternas skilda sätt att se på vad en gamer är påvisar att den postmoderna 

individen inte identifierar sig själv utifrån en sammansatt och enhetlig roll utan istället ser på 

sig själv som bestående av en myriad av olika roller eller identiteter som individer växlar mellan 

utifrån den kontext de för tillfället befinner sig i (Hall, 1992). Informanternas uppfattning om 

vad en gamer är påvisar enligt min mening att det inte är meningsfullt att försöka kategorisera 

in informanterna i särskilda fack, jag delar snarare Shaws (2011) tankar om att individen själv 

måste tillskriva sig sina identiteter snarare än att utomstående kategoriserar dem. Det framstår 

som att informanterna även om de inte identifierar sig som gamers ändå uppbär en kulturell 

identitet som utgår från medlemskapet i klanen och den sociala sammanhållningen som skapas. 

Medlemskapet i klanen utgör en social struktur som bidrar till att stärka informanternas känsla 

av att vara integrerad i ett socialt sammanhang och klanen kan därför betraktas som ett medel 

som motverkar den kulturella identitetskris som Hall (1992) beskriver. 

Sammanfattningsvis kan den tredje forskningsfrågan besvaras med att informanterna inte i nå-

gon högre utsträckning identifierar sig själva som gamers. Informanternas beskrivningar av hur 

de upplever medlemskapet i klanen indikerar att de känner en samhörighet och en kollektiv 

tillhörighet (Collins, 2004; Hall, 1992) som till viss del utgår från dataspelandet. Det framstår 

dock som att just dataspelandet mer är ett medel för att finna likasinnade snarare än att det utgör 

den primära identitetsskapande processen. Identiteteten gamer upplevs som generisk vilket le-

der till att den kanske inte upplevs som en särskild identitet som blir framträdande och tar sig 

rent fysiska och kroppsliga uttryck som exempelvis punken gjorde under 1970-talet. Det kan 

argumenteras för att gaming kanske bättre förstås som en livsstil (Giddens, 2008) snarare än en 

smal identitet eftersom att klanen enligt informanten Robert består av allt från ”snickarlärlingar 

till riksdagsmän”. Det framstår som troligt att valet av livsstil (Giddens, 2008) i någon mån 

påverkar informanternas syn på sig själva och samtidigt påverkar deras identitet inom den spe-

cifika kontexten eftersom medlemskapet i klanen kan tolkas som att utgöra en kulturell identitet 

(Hall, 1992). Det framstår också tydligt att informanterna betraktar sig själva på ett sätt som 

stämmer in på det som Hall (1992) betecknar som det postmoderna subjektet. De är som indi-

vider allt för komplexa för att kunna identifiera och kategorisera utifrån endast en övergripande 

identitet som förklarar vilka de är in i minsta detalj. 

5.2 Framtida forskning 
Framtida forskningsansatser skulle kunna starta med utgångspunkt i det resultat som presente-

rats i den föreliggande uppsatsen, exempelvis skulle en kvantitativ studie inriktad mot medel-

ålders dataspelande män kunna utreda huruvida de slutsatser och resultat som presenterats inom 

ramen för denna studie är generaliserbara gentemot en större population. Andra aspekter som 
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kan vara av intresse att studera djupare är dataspelande ur ett genusperspektiv, hur upplever 

kvinnliga spelare den digitala kontexten? Vad är kvinnliga spelares motiv och drivkrafter till 

att spela dataspel och hur rationaliserar de dessa? 

5.3 Avslutande reflektion 
Sammanfattningsvis påvisar resultatet att informanternas motiv till att spela är främst tillgången 

till social interaktion och skapandet av vänskapsrelationer. Informanternas deltagande i spelan-

det kan förstås som viktiga sociala interaktionsritualer som medför gruppsolidaritet, positiv 

emotionell energi såväl som skapandet av rituella symboler och uppkomsten av moraliska käns-

lor (Collins, 2004). Informanternas klan kan förstås som en social struktur av senmodern ka-

raktär som till viss del utgör ett komplement till institutioner som exempelvis familj eller folk-

rörelser i form av föreningar eller jaktlag. Vidare kan aspekter av Halls (1992) teori om det 

senmoderna subjektet som bestående av ett flertal roller eller identiteter anses bekräftas. Det är 

tydligt att informanterna inte identifierar sig som gamers, utan ser sitt dataspelande och med-

lemskap i klanen mer som ett livsstilsval som skänker dem en känsla av samhörighet och me-

ning i linje med Giddens (2008) teori. Det är problematiskt att generalisera den föreliggande 

uppsatsens resultat gentemot en större population men forskningen kan användas som avstamp 

för djupare och mer generaliserande forskningsansatser avseende medelålders mäns dataspe-

lande i det senmoderna och digitaliserade samhället för att ytterligare utforska och utveckla mer 

kunskap och förståelse för detta växande samhällsfenomen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Allmän information: 

Kort presentation av: Niklas, bakgrund etc. 

Jag skriver nu under våren 2019 mitt avslutande examensarbete inom sociologi med inriktning 

utredning. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka drivkrafter medelålders män har till att 

spela dataspel online samt att eftersöka en djupare förståelse för hur dataspelandet påverkar 

informanternas självbild och känsla av tillhörighet. 

• Jag vill tacka för er medverkan i arbetet med min D-uppsats. 

• Dina upplevelser, åsikter och tankar kring dataspel online kommer att utgöra den em-

piriska grunden i min uppsats. 

• Intervjun kommer att spelas in om medgivande erhålls. 

Information om vetenskapliga rådets etiska krav: 

• Materialet kommer att behandlas med högsta möjliga konfidentialitet och endast an-

vändas av mig. Det inspelade materialet kommer att raderas efter analys. 

• Rätt att avbryta intervju när som helst och utan förklaring. 

• Uppsatsen kommer att redovisas inför övriga deltagare i kursen, och ni ges möjlighet 

att ta del av det slutliga resultatet. 

• Uppsatsen kommer att publiceras digitalt på Luleå tekniska universitet hemsida för 

publicerade studentarbeten. 

• Har ni några frågor innan vi startar intervjun? 

• Kom ihåg att starta inspelning om medgivande erhålls. 

Bakgrundsfrågor: 

• Kan du kortfattat beskriva din bakgrund? 

• Ålder 

• Yrke 

• Civilstånd 

Allmänna frågor om dataspel 

• Hur kom du i kontakt med dataspel från början? 

• När började du spela dataspel? (ålder) 

• Vilka typ av spel spelar du? 

• Vilken teknisk plattform spelar du helst på? (PC, mobil, platta) 

• Var spelar du? (separat rum, internetcafé) 
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Tidsåtgång 

• Kan du uppskatta hur mycket tid du lägger på dataspelande per vecka? 

• Hur mycket tid lägger du på att spela i förhållande till andra fritidsaktiviteter?  

• Hur mycket tycker du är lagom att spela per vecka? 

• Känner du någon gång att du missar händelser i det riktiga livet till följd av ditt spe-

lande? 

• Vad hade du gjort på fritiden om du inte spelade dataspel? 

Anledning/motiv till att spela 

• Varför spelar du? 

• Skiljer sig anledningarna till att du spelar nu jämfört med när du var yngre? 

• Hur? På vilket sätt? 

• Vad finns det för förtjänster med att spela dataspel? 

• Vad finns det för brister eller negativa konsekvenser med att spela dataspel? 

• Tror du att du kommer att spela spel resten av livet? 

Frågor om relationer och interaktion 

• Är du med i en klan eller ett guild? 

o Varför? 

o Varför inte? 

• Träffar du många nya människor när du spelar? 

• Hur ser köns- och åldersfördelning ut bland de du spelar med? 

• Sker det någon slags kommunikation med andra spelare? 

• Påverkar kommunikationen din upplevelse av att spela? 

o Hur? På vilket sätt? 

• Har du träffat några av dina spelkompisar i verkligheten? 

• Upplevde du dem annorlunda jämfört med i spelet? 

• Delar några av de personer du umgås med i riktiga livet ditt spelintresse? 

• Hur upplever du att andra i din omgivning uppfattar spel och spelande? 

o (vänner, familj) 

• Händer det att din familj eller dina vänner kommenterar ditt spelande? 

o Vad säger de? 

• Kan du jämföra och resonera kring relationer inom spelvärlden och i ditt verkliga liv? 

• Vilka skillnader och likheter ser du i relationerna? 

Självbild/identitet 

• Vad är det som gör en person till en gamer enligt dig? 

• Vad är din uppfattning om att vara en gamer? 

• Skulle du identifiera dig själv som en gamer? 
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• Spelar det stor roll för dig om vad andra tycker om den identiteten? 

• Hur påverkar det dig?  

• Har du samma identitet inom spelvärlden jämfört med den verkliga världen? 

• Är det någon skillnad på den identitet du uttrycker i spelvärlden jämfört med den iden-

titet du uttrycker i verkliga livet? 

• Skiljer sig ditt beteende åt mellan dataspelsvärlden och det verkliga livet? 

o Vad beror det på? 

• Anser du att ditt spelande har påverkat dig som person?  

o Hur? På vilket sätt? Berätta! 

• Har du någonsin upplevt dig som avvikande på grund av att du spelar? 

o På vilket sätt? 

o Varför? 

Frågor om känslor förknippade med dataspel 

• Vilka känslor förknippar du med ditt spelande? 

• Hur mår du när du umgås med dina spelkompisar? Berätta! 

• Berätta hur du ger uttryck för dina känslor inom spelvärlden. 

• I vilken utsträckning använder du spelandet för att undkomma känslor i ditt verkliga 

liv? 

• Hur påverkas dina känslor när du spelar av dina med- och motspelare? 

Avslutande frågor: 

• Finns det något du vill tillägga som du tycker att jag missat? 

• Tack för att du tog dig tid att delta i min undersökning. 
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Bilaga 2 – Ordlista 

Med syfte att klarlägga språkliga uttryck och termer som används bland spelare har denna ord-

lista konstruerats. Många av uttrycken har översatts från Richard Cobetts (2015) ordlista pub-

licerad på PC Gamers hemsida samtidigt som vissa uttryck definierats av författaren till den 

föreliggande uppsatsen. 

1337: Utläses som elite, att vara 1337 eller leet innebär att du skicklighetsmässigt tillhör det 

absoluta toppskiktet av spelare. 

Ace: När en spelare på egen hand eliminerar motståndarlaget har spelaren ”aceat”. 

Achievement: Vissa spel innehåller prestationsbaserade mål som ger tillgång till utmärkelser 

eller belöningar inne i spelen. Dessa prestationer kan vara enkla att uppnå samtidigt som vissa 

kräver stor tidsinsats och skicklighet i spelet för att klara av. 

AFK: Away from keyboard. Uttryck som används för att upplysa medspelare att spelaren inte 

befinner sig vid tangentbordet. 

Aimbot: Ett tilläggsprogram som siktar automatiskt åt spelaren. Användandet av aimbots är 

bland spelarna ett beteende som inte accepteras och oftast betraktas som förkastligt. Avslöjade 

fuskare kan bli avstängda från speltjänster och få sina spelkonton raderade. Dessutom stigma-

tiseras de av andra spelare vilket leder till att de ofta byter spel eller skapar en ny spelidentitet. 

Ban/bannat:  Att bli utslängd eller avstängd från spelet eller speltjänsten. Kan vara av temporär 

eller permanent karaktär. Används som straff vid fusk eller annat icke-accepterat beteende. 

BRB: Be right back. Används för att informera medspelare om kortare frånvaro i spelet. 

Buff: Begreppet buff har flera innebörder, dels kan element i spelet förändras eller förbättras 

av speltillverkaren vilket benämns buff. Samtidigt kan spelare inom vissa spel använda sig av 

egenskaper eller färdigheter som deras spelkaraktär innehar för att förbättra sig själv eller andra 

spelares egenskaper och färdigheter. 

Bugg: En bugg är ett fel i spelet som speltillverkaren missat vid utgivning. 

Exploit: Användandet av okonventionella metoder för att klara utmaningar på andra sätt än vad 

speltillverkarna haft i åtanke vid design av spelet. Kan leda till avstängning av temporär eller 

permanent karaktär för spelaren som utfört handlingen. 

Farming: Att ”farma” kan innebära flera saker, inom vissa spel måste spelarna samla in ingre-

dienser eller föremål för att uppnå vissa effekter eller för att utvecklas i spelet. ”Farma” kan 

även innebära att du får enkla ”kills” i spelet eller att du skjuter en mindre skicklig spelare om 

och om igen och därmed ”farmar” denne. 

Flama: En spelare som ägnar sig åt att ”flama” någon är otrevlig i chattfunktionen eller via de 

olika program för röstsamtal som används av spelarna. 
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FPS: First person shooter. Spelgenre som återger spelaren i ett förstapersons perspektiv såsom 

exempelvis Call of Duty eller Counter Strike. FPS kan även avse begreppet frames per second 

och handlar då om hur många bildrutor som avspeglas på bildskärmen per sekund. En svensk 

TV visar exempelvis 25 bildrutor per sekund men spelare nöjer sig sällan med detta låga antal 

utan eftersträvar så hög frekvens som möjligt. 

Free to play: En spelgenre där spelet i sig inte kostar någonting att spela, varken i inköp eller i 

månadskostnad. Det speltillverkarna tjänar pengar på är att tillhandahålla utrustning eller egen-

skaper inne i spelvärlden. Utrustningen och egenskaperna förbättrar i vissa spel förutsättning-

arna för spelarna samtidigt som de i vissa spel är rent kosmetiska och inte förbättrar spelarens 

möjligheter att klara utmaningar. Dessa förbättringar eller utseendemässiga förändringar inne i 

spelet betalas av spelarna med riktiga pengar i den verkliga världen. 

GG: Good game. En förkortning som förmedlas efter avslutad match som ett tecken på upp-

skattning och tack för matchen. 

GLHF: Good luck, have fun. Används innan matchstart av vissa spelare för att visa uppskatt-

ning och önska med- och motspelare lycka till i den kommande bataljen. 

God mode: Även detta uttryck kan ha flera olika innebörder. God mode innebär i vissa spel att 

du genom buffar blir odödlig under en kortare tidsperiod. God mode kan även innebära att 

spelaren genom användandet av fusk blir odödlig under längre tidsperioder vilket får konse-

kvenser för motspelare i spelen. God mode kan även innebära att en spelare är så skicklig på att 

spela att denna uppfattas som något utöver det vanliga. 

Griefer: Att ”griefa” någon innebär att en spelare går in för att förstöra andra spelares upple-

velse genom att exempelvis döda samma spelare om och om igen utan att ge denne chansen att 

försvara sig. Det kan även innebära att genom verbala handlingar förminska och förlöjliga andra 

spelare. Det finns i de flesta spel många möjligheter till att förstöra andra spelares spelupple-

velse och därigenom få sin egen tillfredsställelse. ”Griefers” åtnjuter ingen respekt från resten 

av spelarna och betraktas oftast med förakt. 

Grinding: Att ”grinda” innebär att spelaren ägnar sig åt repetitiva och tidsödande saker inom 

spelet för att erhålla någon form av belöning. Dessa belöningar kan bestå av exempelvis utrust-

ning eller erfarenhetspoäng som tar spelaren till en högre nivå eller utvecklar spelarens egen-

skaper inne i spelet. 

Klan/guild: En sammanslutning av spelare som spelar olika spel tillsammans och delar mål-

sättningar. Vissa klaner ägnar sig uteslutande åt ett enskilt spel samtidigt som andra klaner spe-

lar många olika spel. Vissa klaner ägnar sig åt spelande för skojs skull och vissa klaner är täv-

lingsinriktade och deltar i tävlingar och turneringar online eller på LAN. De flesta klaner eller 

guilds har riktlinjer och regler som gäller för beteenden och attityder. Brott mot dessa kan re-

sultera i uteslutning. 

Lag: Spelare kan ”lagga” på flera olika sätt och av olika anledningar. Lag kan innebära att den 

centrala server som spelaren spelar på inte klarar av att hantera datamängden som ska processas 
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och detta upplevs av spelare som att spelet hackar och låser sig. Lag kan även bero på att spe-

larens Internetuppkoppling inte fungerar felfritt eller att spelarens egna utrustning krånglar. 

Vissa spelar använder lag som en ursäkt för misstag eller dåliga beslut inne i spelen för att inte 

framstå som dåliga spelare. 

LAN: Local area network. Ett lokalt nätverk som möjliggör för spelare att fysiskt spela till-

sammans i samma lokal. 

MMO: Massively Multiplayer Online Game. En spelgenre som tillåter tusentals spelare att ta 

del av samma spelvärld för att spela mot eller med andra spelare. Exempel på ett MMO-spel är 

World of Tanks. 

MMORPG: Massive multiplayer online role-playing game. En spelgenre där ett större antal 

spelare kopplar upp sig till samma virtuella värld för att spela mot och med andra spelare. Ex-

empel på ett MMORPG är World of Warcraft. 

Nerf: Motsatsen till ”buff”. När speltillverkare förändrar något till det sämre har det ”nerfats”. 

Sker ofta som en följd av att något i spelet uppfattats som spelförstörande eller kraftigt bättre 

än andra liknande egenskaper inne i spelet. 

Noob/Newbie: En spelare som precis börjat spela och saknar skicklighet och erfarenhet för att 

spela på en hög nivå. Används ofta som skällsord inom spelgemenskapen, exempelvis innebär 

uttrycket ”Du spelar ju som en noob!” att nämnda spelare inte spelar på en hög skicklighetsnivå. 

NPC: En datakontrollerad karaktär i spelen. Tillhandahåller ofta uppdrag med medföljande be-

löningar eller säljer utrustning som spelarna har behov av. 

OMW: On my way. Används för att förmedla till medspelare att du avser att skynda till deras 

undsättning. 

Patch: När speltillverkare patchar spel fixar de buggar som upptäckts samtidigt som de imple-

menterar förändringar via buffar och nerfar. En patch kan även tillföra nya spelelement till det 

ursprungliga spelet. 

PvE: Player vs. environment, spelarna samarbetar mot datorgenererade utmaningar och mot-

ståndare.  

PvP: Player vs. player. Spelare möter motståndare som spelas av andra människor. PvP innebär 

att du spelar mot en tänkande varelse vilket innebär att motståndet i vissa fall blir enklare och i 

vissa fall mer utmanande. I PvP kan spelaren möta någon som besitter en större skicklighet och 

använder sig av taktik och strategi och gör oväntade saker för att vinna. 

Quest: En quest eller ett uppdrag tillhandahåller mål och mening inom spelet. Färdigställda 

”quester” belönas på olika sätt och driver spelarens utveckling inom spelet framåt. 

Ragequit: En spelare som blir så frustrerad eller arg av spelets utveckling att denna hastigt 

stänger av spelet eller datorn har ”ragequittat”. 
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RPG: Role-Playing Game. En spelgenre som låter spelaren uppleva fantasifyllda sagovärldar 

eller episka rymdäventyr genom att gå in i rollen hos en spelkaraktär. Spelaren kan exempelvis 

anta rollen som trollkarl eller rymdpirat 

Teamspeak: Programvara som möjliggör röst till röst kommunikation. 

Toxic: Spelare som skriker och lever rövare eller skriver otrevligheter i spelens chattfunktioner 

anses vara toxic. Spelare som betraktas som toxic kan ha svårt att komma med i klaner eller 

guilds. 

Unicum: Att vara en unicum innebär i spelet World of Tanks att du tillhör eliten bland spelare 

baserat på skicklighet. 


