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Abstract
Falkner, Carin (2007): Datorspelande som bildning och kultur. En hermeneutisk studie av datorspelande (Computer Gaming as Bildung and Culture.
A Hermeneutical Study of Computer Gaming) Örebro Studies in Education
19, 283 pp.
The aim of the dissertation is to understand the playing of computer games
based on its own conditions, and questions are asked such as what is the
meaning constructed around playing and themselves as players, what is
the social construction of playing and how can playing computer games
be understood from the perspective of youth culture? A basic interest in
the thesis is to contribute to the understanding of Bildung in an informal
context outside the institutions, activities and genres that traditionally stand
for Bildung.
The empirical investigation that forms the basis of this thesis is in the
form of presence at various LANs and interviews with players. The research
perspective includes a hermeneutic point of departure and playing computer
games is interpreted and understood from three perspectives: playing computer games as a meaning of Bildung (play and mimesis), as social meaning
(friendship and community) and as cultural (style).
The results demonstrates that playing computer games is something the
player does to relax, to have fun and it makes the time that passes meaningful. For dedicated players, playing computer games is a longing for
community. To be a member of a community provides the opportunity to
become someone in relation to the others. To participate in the community
of players is a way to achieve understanding about how one is expected to
behave in a larger community, that is to say society. The players are not much
interested in clothes and fashion. Alcohol and other drugs are disapproved.
Not stealing from others in the LAN, helping each other and sharing both
knowledge and material things are also ways of expressing style.
Playing computergames is Bildung and the experiences and insights wich
playing can provide should have a place in a vision regarding Bildung in
our time. The teachers and the school should make use of the free-time
experiences that young people take with them to school.
Keywords: computer games, Bildung, meaning, play, mimesis, friendship,
community, identity, culture, style, hermeneutics.
Carin Falkner, Department of Education
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, carin.falkner@hlk.hj.se
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Förord

Sådan är människans tillvaro, att genom erfarenhet ’i det stora och hela’
komma till insikt om det som vi tidigare missuppfattat. I detta lär vi samtidigt i någon grad känna oss själva på ett annat sätt. Att erfara är både
olustigt och plågsamt. Den egentliga erfarenheten är insikten om hur skör
vår tillvaro är. Att vi inte kan styra över det som sker och att det som
varit aldrig kommer tillbaka – en erfarenhet av att verkligen vara en del av
historien, säger Gadamer.
Det är genom berättelsen som tiden blir förståelig för oss, genom berättelsen knyts vi samman med tiden och får på den vägen förståelse för våra
liv. Ytterst handlar det om insikten om våra livs korthet i den kosmiska
tidens evighet, menar Ricoeur.
Det fanns en tid då jag trodde att jag förstod vad Gadamer menade.
Den 14 mars 2004 tvingades jag till en erfarenhet som fick mig att inse
att så inte var fallet. På en söndagspromenad under ett stopp i en lekpark
dog min livskamrat Pelle, Dellas pappa, mycket plötsligt och helt oväntat.
Tiden framstår som obegriplig när ens barn inte slutat åka vagn innan man
är änka. Det är svårt att ta till sig insikten om hur skör vår tillvaro är, att
inse och acceptera att man måste skriva om sitt livs berättelse på ett sätt
som man inte tänkt sig.
Den här avhandlingen har till stora delar tillkommit under den tid som
förflutit sedan denna händelse. Avhandlingsarbete och sorg har flätats samman på ett sådant sätt att jag inte kan skilja dem åt. Tolkningen av datorspelande blev parallellt till ett tolkande av min livssituation, berättandet om
datorspelande blev inför mig själv berättandet om mitt liv.
På grund av min livssituation har arbetet med avhandlingen enbart varit
möjligt tack vare en mängd personers hjälp, stöd och uppmuntran. Ni, mina
vänner, har ställt upp som barnvakt, målat, tapetserat, borrat, fi xat bilen,
grejat datorn, burit tungt, bjudit på mat, lyssnat, givit råd, skickat sms, ringt
och många andra saker. Varje gest från er har varit lika värdefull!
Trots det vill jag rikta ett särskilt tack till:
– kollegorna på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) i Jönköping. Jag är överväldigad av den omtanke ni visat mig. Att vara på HLK
är att vara bland vänner!
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– HLK för ekonomiskt stöd till resor inom forskarutbildningen.
– kollegorna på Pedagogiska Institutionen (PI), Örebro universitet. Trots
mina sporadiska besök är vi några som lärt känna varandra närmare och
det har betytt mycket för mig.
– Jörgen Nissen, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings
universitet, som var kommentator på slutseminariet och gav värdefulla
synpunkter.
– Henning Johansson, HLK, och Gill Croona, Växjö universitet, som läste
hela manuset och till vännen Louise Andersson som läste delen om vänskap.
Av er fick jag kloka synpunkter, men också glada tillrop.
– Bernard Swift för översättning av summary. Eva Andersson för granskning av abstract.
– datorspelarna som släppte in mig i sin värld och med öppenhet svarade
på mina frågor.
– Mia Sandberg, vän och före detta kollega, för att du bland mycket annat,
putsar mina fönster fast du har egna.
– Ann-Katrin Svensson, HLK, min informella mentor, kollega, vän och före
detta lärare. Du fick mig att tro att jag kunde söka till forskarutbildningen.
Genom hela utbildningen har du varit ett viktigt stöd och en betydelsefull
samtalspartner. Din omtanke har visat sig på de mest skilda sätt, från portvinsprovning till erbjudande om att få sova ostört.
– Lena och Ove Falkner, mina föräldrar, för att ni ständigt fi nns där och
räddar situationen när jag inte lyckas pussla ihop vår vardag. Ni har hämtat
och lämnat på dagis och fritids, följt med till balett och ridning, tagit hand
om sjukt barn och mycket mer än så. Della är alltid glad, och jag lugn, när
hon är med er!
– Cecilia Falkner, min syster, för att du på alla sätt ställt upp för att göra
mitt och Dellas liv lättare. Du har tagit tag i nödvändiga saker som att måla
fönster och röja förråd. Du gör också allt för att Della ska få det bästa. Della
har ingen pappa, men hon har två mammor!
– Ulf Falkner, min bror, som bland annat hjälpt mig med all den pappersexercis som uppstår, och aldrig upphör, när någon lämnar livet och ett barn.
Tack för att du lyft detta ok från mina axlar!
– Kerstin Rönneklev, min vän och Dellas fadder, för att du delar med dig av
din erfarenhet av att vara ensam mamma, något som jag inte alls förstod när
du var det. För alla pass på Friskis & Svettis, mil i skidspåret, lediga dagar,
delad skratt och gråt, ett öra som lyssnar och för att du tycker om mitt barn
och gör hennes liv roligt. Vi är helt enkelt det perfekta paret!
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– Jeanette Sandin, min vän och Dellas gudmor, för återkommande omtolkningar av roliga tonår, men också för att du delade med dig av din sorg den
gången du miste din livskamrat. Det gjorde att jag hade en viss förståelse för
vad sorg kan innebära, men framför allt att det är möjligt att leva vidare!
Tack också till dig och Mian Lodalen för att ni ständigt lockar mig till
Stockholm med roligheter som feministfestival, releaseparty, Pride, gaygala, vackra drinkar och dans hela natten. Aldrig skrattar jag som med er.
Mest uppskattar jag ändå våra samtal där inget är för främmande för att
avhandlas. Ni är syret jag andas!
– Bernt Gustavsson, min handledare, för att du tog dig an mig när jag
2003 dök upp med min datainsamling och en lös tanke om att datorspelande skulle kunna förstås som bildning. Min koncentration har sviktat,
svarta hål och dystra tankar dragit mig med sig. Du har öppet lyssnat och
bemött. Ditt engagemang, dina konstruktiva och uppmuntrande synpunkter, din tilltro, ditt lugn och din positiva attityd gjorde att avhandlingen,
omständigheterna till trots, blev skriven. Med dig som handledare har
avhandlingsarbetet aldrig känts som ett ensamarbete, även om det varit
ensamt många gånger. Du lever dina pedagogiska ideal och för det har du
min allra ödmjukaste uppskattning och mitt djupaste tack. Jag kunde inte
haft en bättre handledare!
– Della Falkner Sjögren, min dotter, när du föddes blev det tydligt vad som
är viktigt i livet. Den insikten har jag nu allt för länge varit tvungen att bortse
ifrån. Att då få en liten lapp instucken i sin hand där det står: ”Du er en bra
mama” är en tröst. Det är svårt att räcka till för två föräldrar, ibland har
jag knappt räckt till för en. Det är av dig, Della, som det krävts störst uthållighet i det här. Nu ska du, för första gången, få en mamma som inte skriver
avhandling. Snart flyttar vi och efter det har vi en sommar på Visingsö att
se fram emot. Nu är tid att vända blad i berättelsen om vårt liv!
Jönköping i mars 2007
Carin Falkner
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likt stjärnor i himmelen
för ingens skull
punkterar natten
lev som den vilda vind
för lekens skull
över vida vatten
likt en blomma söker ljus
likt poeten söker
lev så
lev så
(Eva Dahlgren, 1991)
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DEL 1

DATORSPEL – SYSSELSÄTTNING
OCH FORSKNINGSOBJEKT

Inledning
Att spela datorspel har kommit att bli en av de mest omtyckta sysselsättningarna bland barn och unga, men också bland många vuxna (Medierådet,
2005). Datorspelande sysselsätter idag ett mycket stort antal barn och ungdomar. Det lär vara fler som spelar datorspel än det sammantagna antal som
ägnar sig åt fotboll och ishockey. Enligt en studie från Ungdomsstyrelsen
(2006), där 1 580 ungdomar mellan 13–20 år ingår, framkommer det att
26% av dessa ungdomar spelar datorspel varje dag eller nästan varje dag.
Lika stor andel spelar datorspel någon gång i veckan. Det innebär att mer
än hälften av alla ungdomar mellan 13–20 år kan betraktas som högaktiva
spelare. Den åldersgrupp som spelar allra mest är de som är 13–15-år. Det
råder stor skillnad mellan könen när det gäller i vilken utsträckning man
spelar datorspel. Av killarna är det 87% som är högaktiva spelare, det vill
säga som spelar från någon gång i veckan till varje dag. Samma siffra för
tjejerna är 13%. Sporadiska spelare, det vill säga sådana som spelar från
någon gång i månaden till att inte spela överhuvudtaget, är 17% av killarna
och 83% av tjejerna.
Datorspelsbranschen är en mycket snabbt växande bransch och den ekonomiska omsättningen är sedan några år större än filmbranschens. År 2003
beräknades spelindustrin omsätta 30 miljarder dollar (Näslundh, 2003).
Sverige ligger långt fram när det gäller export av datorspel. Ungefär ettusen
personer i Sverige har till sitt yrke att på heltid producera datorspel. Ytterligare femhundra beräknas arbeta i verksamheter med nära anknytning till
denna produktion. Varje år utbildas i Sverige omkring 200 personer vid ett
20-tal olika högskoleutbildningar som alla syftar till arbete med utveckling
av datorspel. Det fi nns även gymnasieprogram med liknande inriktning.
Också när det gäller konsumtion av spel är Sverige stort. Sverige kommer,
tillsammans med övriga nordiska länder, på en fjärde plats när det gäller
konsumtion av spel per capita (Ungdomsstyrelsen, 2006). Också svenska
spelare är framgångsrika och det svenska laget i Counter Strike har vunnit
motsvarigheten till VM mer än en gång.
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I Sverige släpps ungefär 1 400 nya speltitlar per år. Återkommande är att
flera av de bäst säljande spelen i världen är producerade i Sverige och ett av
skälen till framgången är den konstnärliga nivå som dessa spel håller.
En populär sysselsättning för många hängivna datorspelare är att träffas
på så kallade lan eller lanpartyn. Lan står för Local Area Network och är
egentligen en term för att datorer är sammankopplade i ett lokalt nätverk.
I datorspelssammanhang innebär ett lan att datorspelare träffas för att
koppla ihop sina datorer i nätverk för att sedan spela tillsammans, ofta i
några dygn. Den som deltar i ett lan brukar kalla detta för att ”lana”. Ett
lan kan bestå av allt från två datorer till flera tusen. Det är alltså möjligt att
lana hemma tillsammans med några kompisar eller att söka sig ut till större
lan som rymmer fler deltagare. Världens största lan heter Dreamhack och
arrangeras två gånger per år på Elmia i Jönköping. Till Dreamhack kommer
runt 6 500 personer för att lana.
Datorspelande, precis som mycken annan ungdomskultur som till exempel rollspelande och skateboardåkande, utmärks av den sociala interaktion
som pågår mellan dem som omfattas av kulturen. Ytterligare en väsentlig
aspekt av ungdomars kultur är att den som är en del av den lika mycket
producerar kultur som konsumerar. ”Datorspelande är därigenom en kulturform som har kvaliteter utöver spelens handling” (Ungdomsstyrelsen,
2006, sid. 9).
I ett pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet meddelades den 26 oktober 2005 att Nordiska ministerrådet tagit beslut om ett
sexårigt projekt där ungefär 36 miljoner danska kronor ska satsas på att
utveckla högkvalitativa datorspel för barn och unga. Tanken är att bland
andra spelproducerande företag ska kunna få del av dessa pengar. Dåvarande utbildnings- och kulturminister, Leif Pagrotsky, beskriver beslutet
som framtidsinriktat och datorspelandet som något som stimulerar både
fantasi och kreativitet. Han säger också att: ”Datorspel är ett viktigt underhållningsmedium som berör många. De är en omistlig del av vår kultur och
utgör en betydande del av ekonomin” (Regeringskansliet, 2005).
Trots det stora intresse för datorspelande som finns hos väldigt många,
från datorspelare via datorspelsproducenter till nyligen avgångne utbildnings- och kulturminister Pagrotsky, är mitt intryck att datorspelande har
väldigt låg status hos många människor. Bland de datorspelare som jag
talat med är det många som tar upp omgivningens negativa attityd till deras
spelande och de berättar om föräldrar, fl ickvänner, klasskamrater och andra vänner som är öppet nedsättande mot spelandet. Många icke-spelande
ungdomar anser spelandet vara meningslöst, slöseri med tid och spelens
innehåll uppfattas som overkligt och av den anledningen ses spelandet som
något barnsligt. Vuxnas negativa attityd handlar främst om en oro för vissa
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spels våldsamma innehåll om risk för beroende och om onyttigheten i att
sitta still.
Om jag ser till min egen omgivning fi nns den här nedvärderande inställningen till datorspelande hos åtskilliga, både inom den akademiska världen
och utanför den.
En bidragande orsak till att det ser ut så här är förmodligen medias ofta
negativa och ensidiga rapportering om datorspelande som oftare tycks ha
som syfte att skrämma än informera. Samtidigt recenseras datorspel på
kultursidorna i dagstidningar som till exempel Dagens Nyheter (DN) och
det förekommer att en och samma recensent skriver om både datorspel och
skönlitteratur.
Datorspel går utöver själva spelandet och är förbundet med andra genrer.
Så hade DN i oktober 2005 en artikelserie om datorspelsmusiken och hur den
har utvecklats, erhållit en konstnärlig status och blivit en egen konstform.
Musiken i datorspel beskrivs där av en musikproducent som en förgrund,
att jämföra med filmmusik som mer fungerar som en bakgrund. Idag är det
ofta Hollywoodkompositörer som engageras för att komponera musiken till
ett spel som sedan framförs av en symfoniorkester. Ett förhållandevis nytt
fenomen är datorspelskonserter, det vill säga konserter där symfoniorkestrar
framför musik från datorspel. En världsturné pågår och i USA lockade en
sådan konsert 11 000 konsertbesökare. Artikelserien berättar också om
svenska pop- och rockband som tagit intryck av och i sitt musikskapande
inspirerats av musiken i de tidiga dator- och tv-spelen.
Ett annat exempel på hur datorspelande går utöver spelandet är den
lyriktävling som arrangörerna av Dreamhack utlyste för något år sedan.
Under pågående lan framfördes dikterna från scen, och visades på storbildsskärm, av författarna själva och detta inför flera tusen åskådare. Innehållet
i dikterna rörde främst kärlek, men också datorspelande och i det vinnande
bidraget om kärleken till datorspelandet.
Det jag intresserar mig för i denna avhandling är datorspelande ungdomar och den mening de skapar utifrån datorspelandet och den kultur det
utvecklas i. Undersökningen i avhandlingen bygger på intervjuer med ett
tjugotal spelare i 18-årsålderna. Av dessa ungdomar är tre stycken tjejer.
Ungdomarna har jag företrädesvis träffat på olika lan, från mindre lan med
ett trettiotal deltagare till världens största.
Mitt intresse för datorspelande kommer inte ur eget spelande, däremot
kan jag känna igen mig i spelarnas djupa engagemang i sin fritidssysselsättning. Rötterna till mitt intresse för datorspelande fi nns snarare att fi nna
i min bakgrund som fritidspedagog. I nästan femton år har jag arbetat
med barns fritid på fritidshem. Mitt bestående intryck från dessa år är att
vuxenvärlden, såsom politiker, lärare, rektorer, föräldrar med flera, många

19

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 19

07-03-27 14.54.59

gånger inte värderar barns fritid särskilt högt. Fritidshem är en verksamhet
med låg status i jämförelse med till exempel skolans. Att det är så beror
förmodligen på att skolan av tradition anses vara den plats där man lär,
medan fritiden i bästa fall är rekreation. För oss som fanns på fritids, både
fritidspedagoger och barn, var fritiden självklart något viktigt och inte minst
roligt. Fritiden på fritids grundar sig på gemenskap och vänskap och den är
naturligtvis både utvecklande och lärande.
Datorspelande är också en viktig fritidssysselsättning för många ungdomar, men den är som tidigare nämnts, lågt värderad och många gånger
kritiserad, inte minst av vuxna. Ofta utan att dessa vuxna verkligen satt sig
in i vad datorspelande har för innebörd för dem som spelar. Min drivkraft
är att ta reda på vad datorspelande betyder för dem som spelar och beskriva
och förklara detta.
Syftet med avhandlingen är att tolka och analysera den mening som
ungdomar som spelar datorspel tillsammans med andra, företrädesvis i lan,
skapar utifrån sitt spelande.
Ett grundläggande intresse med avhandlingen är att bidra till förståelse
av hur bildning kan se ut i informella sammanhang utanför de institutioner,
aktiviteter och genrer som av tradition står för bildning.

Bakgrund
Barn och unga i mediesamhället
Vi lever i det samhälle som ibland kallas för mediesamhälle. Under 1980talet började diskussioner föras kring vad det skulle kunna innebära att
växa upp i detta nya så kallade mediesamhälle. Två trender kan skönjas från
dessa diskussioner, där den ena trenden bar på föreställningen om att barn
i en mycket nära framtid skulle komma att växa upp i en ny värld och där
den andra trenden vände på tanken och menade att mediesamhället med
sin teknikutveckling skulle komma att skapa människor med en förnyad
personlighet. Med andra ord en ny värld i det ena fallet och en ny människa
i det andra (Qvarsell, 2000).
Utifrån de studier som gjorts på området under 1980-och 1990-talet kan
konstateras att det tycks varken ha blivit någon ny värld eller några nya
barn och ungdomar. Världen är i stort densamma, precis som barnen och
ungdomarna som växer upp i den. Men mötet med ny teknik, till exempel
datorer och datorspel, öppnar områden som ger delvis annorlunda möjligheter till meningsskapande. För att studera barn och medier behövs av denna
anledning ett skifte av perspektiv, ett skifte som innebär att man frågar sig
”hur barnen från sina perspektiv uppfattar och använder media, hur de i
sin kultur tar in och utvecklar detta nya, tillskriver det mening utifrån sina
normer och värderingar” (Qvarsell, 2000, sid. 13).
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I den undersökning som ligger till grund för avhandlingen försöker jag ta
de ungas, de spelandes perspektiv. Jag har ett förstående inifrån perspektiv
och försöker komma åt de spelande ungdomarnas mening.

Datorspel – framväxt, innehåll och genrer
Datorspelens utveckling följer den tekniska och utvecklingen går därför
oerhört snabbt. Ett spel som har mer än fem år på nacken är oftast stenålders
i jämförelse med de spel som produceras idag.
Den form som dagens datorspel har kan följas tillbaka till 1980-talets mitt
(Ungdomsstyrelsen, 2006), men redan i slutet av 1950-talet och början av
1960-talet såg de två första datorspelen dagens ljus. Vid den här tiden var
datorer stora kolosser som fanns vid ett fåtal arbetsplatser, i de här fallen
ett laboratorium för forskning om kärnkraft och en teknisk institution,
båda i USA. Spelen skapades av anställda som en rolig sysselsättning vid
sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna och någon tanke på att de skulle
bli en vinstgivande affär fanns inte. Spelen går egentligen inte att jämföra
med dagens spel och det första datorspelet, som fick namnet Tennis for
two, bestod av två fyrkanter på en skärm med vilka spelarna studsade en
prick emellan sig. Så småningom skapades spel för spelhallar och därefter
kom tv-spelen. Sedan dess har mycket hänt på området. Idag har de flesta
en persondator hemma och datorspelens utveckling har på senare år gått
riktigt fort och datorspelandet utgör idag en avsevärd del av användandet
av IT i Sverige. Det som tidigare var enkel förströelse bland barn och unga
har kommit att handla om en helt ny medieform som lockar stora grupper
(Fjellman & Sjögren, 2000). I Medierådets undersökning, som bygger på
enkätsvar från 1 425 barn och unga i åldern 9–15 år, uppger 90% av 9–11
åringarna att de spelar datorspel och 78% av 12–15 åringarna (Medierådet,
2005). För många barn och ungdomar har spelandet blivit något av en livsstil
(Ungdomsstyrelsen, 2006).
Datorspel är en form av interaktiv verksamhet vilken kännetecknas dels
av att den erfars via digital teknik och dels att den ger möjlighet till aktivt
deltagande (Fjellman &Sjögren, 2000). Till skillnad från till exempel tv och
video/dvd är datorspel ett interaktivt bildmedium och den stora skillnaden
mellan dessa bildmedier ligger just i att i de interaktiva kan mottagaren
påverka handlingen (Christofferson, 1999).
Ibland kallas datorspel för pc-spel och det innebär att det spelas på en
persondator. Många av de spel som fi nns är utgivna både som pc- och som
tv-spel. Det sistnämnda innebär att spelet är möjligt att spela på teven, men
det förutsätter någon typ av spelkonsol vilket är det samma som en mindre
avancerad dator som kopplas till teven (Christofferson, 1999). De vanligaste
konsolerna idag är Nintendos Nintendo 64 och Gamecube, Segas Dream-
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cast, Sonys Playstation 1 och 2 och Microsofts Xbox (Ungdomsstyrelsen,
2006). Det kan alltså vara samma spel som spelas, men tekniken skiljer sig
åt och i datorspelandets värld kallas detta för att spelandet sker via olika
plattformer (Christofferson, 1999).
Spelarna i den här studien spelar på persondator, det vill säga de spelar
pc-spel och detta kommer, precis som inledningsvis, benämnas datorspel.

Datorspelens genrer
Precis som andra kulturformer som till exempel litteratur, musik och fi lm
kan datorspel delas in i olika genrer. Vilka de olika genrerna är och hur
spelen delas in kan skilja sig lite åt i olika uppställningar. Gränserna mellan de olika genrerna är flytande och ett spel kan ha inslag från flera olika
genrer. Varje genre kan dessutom delas upp i olika underavdelningar. De
huvudgenrer som man brukar tala om är:
Actionspel
Strategispel
Äventyrsspel
Rollspel
Sportspel
Simulatorspel
Pussel och brädspel
Lek och lär – ”edutainment”
Uppdelningen i genrer ovan är gjord utifrån Christofferson (1999) och
Ungdomsstyrelsen (2006).
Nedan följer en närmare presentation av de ovan nämnda genrerna. De
genrer som är vanligast förekommande i samtalen med spelarna i den här
studien har givits en mer utförlig beskrivning.
Actionspel
Actionspel är en omfattande genre som består av spel där det händer mycket
och där spelaren måste vara snabb, både när det gäller att uppfatta en
situation och att reagera på den. Inom actionspelen förekommer olika underavdelningar och den vanligaste förekommande varianten kallas för Firstperson-shooter eller på svenska: första personsspel (Fjellman & Sjögren,
2000). Ibland räknas First-person-shooter spelen som en egen genre (Ungdomsstyrelsen, 2006). Att spela i första person innebär att spelaren deltar i
handlingen ur sin avatars perspektiv (Fjellman & Sjögren, 2000). En avatar
är den karaktär eller företeelse som spelaren styr eller som Jonas Linderoth
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så vackert utrycker det: avtaren är ”spelarens inkarnation i spelvärlden. Ursprungligen en term för att beteckna den form en gud kan ikläda sig i mötet
med dödliga. I hinduismen är Krishna exempelvis en av Vishnus avatarer”
(Linderoth, 2004, sid. 127). Spelaren är sin avatar och ser sina två händer
på skärmen och det vapen som han eller hon just använder. Shooter står
givetvis för att det hanldar om att skjuta och just den här genren innehåller
förhållandevis mycket våld. Exempel på spel som räknas hit och som förekommer i den här studien, är Quake och Counter Strike. Förenklat uttryckt
går dessa spel ut på att springa och skjuta (Christofferson, 1999).
Det fi nns också något som kallas för tredjepersonsspel. I dessa spel styr
spelaren en avatar som fi nns på skärmen, det vill säga i tredje person. I den
bemärkelsen är spelen mer att likna vid en fi lm, men med interaktiviteten
som skillnad. I många av spelen är det möjligt att välja om man vill spela ur
första- eller tredjepersonsperspektiv (Fjellman & Sjögren, 2000).
Strategispel
Om actionspelen utmärks av snabbhet som kräver väl utvecklad öga-hand
koordination är strategispelen något av en motsats till detta. I strategispelen
handlar det om att vara eftertänksam, taktisk och att lägga upp långsiktiga
strategier. Krigföring är ett vanligt innehåll i strategispel och spelaren har
till uppgift att mobilisera hela arméer (Fjellman & Sjögren, 2000). Andra
innehåll i strategispelen kan vara att ha tillsynen över och leda ett företag, en
stad, ett bostadsområde eller ett idrottslag (Ungdomsstyrelsen, 2006). Strategisspelen kräver skarpsinnighet och spelas antingen mot datorn eller mot
någon annan spelare. Exempel på speltitlar och som även förekommer i den
här studien är Age of Empires och SimCity (Fjellman & Sjögren, 2000).
Rollspel och äventyrsspel
Rollspelen och äventyrsspelen har mycket gemensamt. Båda genrerna bygger
på att spelaren ”är” en eller flera karaktärer i en för spelet påhittad värld.
Spelen kan utspela sig i en svunnen tid, vår samtid, en tänkt framtid eller
vara en ren fi ktion. För spelaren gäller att driva handlingen framåt och det
sker via karaktärerna och ofta genom att lösa olika gåtor och problem. I
rollspelen fi nns större möjligheter att utveckla personliga drag hos karaktärerna, medan äventyrsspelen mer är att likna vid en interaktiv fi lm. Om
snabbhet är utmärkande för actionspelen, eftertänksamhet för strategispelen
så är inlevelse det som är utmärker rollspel och äventyrsspel. Det speciella
med rollspelen, i förhållande till äventyrsspelen, är att spelaren deltar ”i en
virtuell värld där man kan möta andra personers alter egon, prata, hjälpas
åt eller kämpa mot varandra. En blandning av chatt och dataspel alltså,
där den sociala interaktionen är ett viktigt element” (Fjellman & Sjögren,
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2000, sid.38). Exempel på rollspel som förekommer i den här studien är
Ultima Online och Diablo.
Sportspel
Som spelare utövar du någon typ av sport till exempel fotboll, ishockey, golf
eller skateboard (Ungdomsstyrelen, 2006).
Simulatorspel
Det som simuleras i ett simulatorspel kan exempelvis vara att framförandet
av ett fordon något slag som en bil eller ett flygplan. I spelen eftersträvas en
så verklig upplevelse som möjligt (Ungdomsstyrelsen, 2006).
Pussel och brädspel
Små spel av kort- och brädtyp som ofta känns igen från sina fysiska föregångare (Ungdomsstyrelsen, 2006).
Lek och lär – ”edutainment”
Lek- och lärspel vänder sig till barn och lite yngre spelare. Ambitionen med
spelen är att lärandet ska vara en rolig lek (Ungdomsstyrelsen, 2006).

PEGI märkning av spel
Förkortningen PEGI står för Pan European Game Information och innebär
en märkning av datorspel som gäller i 16 europeiska länder, där ibland
Sverige. Märkningen av spelen görs av speltillverkaren, men organiseras och
kontrolleras av NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media). PEGI-märkningen ska uppfattas som rekommendationer
till kunder och föräldrar. Märkningen består av symboler som säger något
om vad spelen innehåller och vilken ålder de är lämpliga från. Det fi nns fem
symboler för olika åldersgränser, från 3 och upp till 18 år, och sex olika
symboler som talar om ifall spelet innehåller grovt språk, diskriminering,
droger, skräck, sex eller våld (PEGI).
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Sätt att spela datorspel på
Multiplayer – att spela mot varandra
Multiplayer är en term som talar om att spelare kan möta varandra i ett
spel medan singleplayer innebär spel mot datorn. Det finns två olika sätt
att gå till väga på när man spelar multiplayer. Det ena är genom LAN
det vill säga ett lokalt nätverk. Via de inkopplade datorerna kan spelarna
sedan spela mot varandra. Den andra möjligheten är att spela mot andra
via Internet (Christofferson, 1999). Just First Person Shooter spelen brukar
vara de som oftast förekommer i multiplayer sammanhangen (Fjellman &
Sjögren, 2000).
En form av multiplayerspel kallas för CTF (Capture The Flag) och finns
till exempel både i Quake och Counter Strike. CTF innebär att man spelar
i två lag som båda har varsin flagga som de ska försvara parallellt med att
de försöker ta motståndarnas flagga och föra hem till sin bas. Det lag vinner som flest antal gånger lyckas knycka motståndarlagets flagga. Under
kampen om flaggorna gäller det att förgöra så många av motståndarna som
möjligt och den spelare som dödat flest motståndare går som segrare ur den
individuella delen av spelet (Christofferson, 1999). En annan variant av
multiplayerspel är Death Match (DM). I DM är spelarantalet ofta begränsat
till 12 eller 16 stycken. Spelandet är individuellt och det gäller för varje
spelare att under en begränsad tid döda så många motspelare som möjligt.
Eftersom avatarerna uppstår en liten stund efter att de dött är det möjligt
att komma upp i ett större antal dödade än vad antalet spelare utgör. DM är
spel ”alla mot alla”, det handlar om att jaga och bli jagad. För att ha någon
som helst koll på vad som händer medspelarna (och en själv) kommer det
emellanåt upp en text på skärmen som talar om detta. Tonen på texten är
humoristisk, men med en ton av svartsynthet. Det kan till exempel stå så
här: ””Frog visits the volcano god” = Frog dör i lava. ”Hellbender sucks
it down” = Hellbender drunknar. ”Frog becomes bored whith life” = Frog
spränger sig själv” (Christofferson, 1999, sid. 56). Olika servrar på Internet
skiljer sig åt i hur grov tonen i språket är och somliga servrar använder
metaforer som fordrar en viss tankeverksamhet för att bli begripliga. Den
här samtalstonen används ofta i kommunikationen spelarna emellan också.
I lagspelen, som CTF, är inte tonen enbart rå utan lika viktigt är att peppa
sina lagkamrater (Christofferson, 1999).
Utmärkande för multiplayerspel är tempot. Spelarna rör sig mycket
snabbt på en bana som de kommit överens om att spela på. Det fi nns flera
olika banor att välja mellan. Hur banorna ser ut lär sig spelarna efterhand
och det är en förutsättning för att kunna vara riktigt snabb. Fullständig
koncentration är en nödvändighet för att lyckas (Christofferson, 1999).
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Skillnaden i upplevelse mellan de här varianterna, singleplayer, DM och
CTF, att spela datorspel på är att
(S)ingleplayer är krypande skräck och fi nurlighet i ett förhållandevis
lågt tempo, DM är som en total adrenalinstinn massaker i ett rasande
tempo, såvida det inte bara är två spelare, då det främst blir fråga
om list. CTF är lagarbete kombinerat med element från både singleplayer-spelet och DM:s höga tempo. [- - -] Singleplayer är dock alltid
grundkursen för spel i denna genre. (Christofferson, 1999, sid. 60)

Det var först i och med att First Person Shooter spelen kom som en subkultur med utgångspunkt i datorspelandet tog form. Spelare gick samman
för att spela och man började kommunicera om spel och spelande och ur
detta uppstod en social gemenskap. Det var i och med Quake som det här
tog sin början och det skedde kring 1996. Sedan dess har fler spel följt efter
(Fjellman & Sjögren, 2000).
För att bli ett skickligt lag går spelare ihop och bildar klaner. En klan
är ett fast lag som lägger upp strategier och tränar tillsammans vilket är
ett måste för den som vill bli framgångsrik i lagspel (Christofferson, 1999).
Internet är en viktig del av kulturen kring spelandet. Spelare kan till exempel
gå in på Internet och hitta andra klaner, besöka speciella servrar för multiplayerspel och delta i grupper som diskuterar spelande (Christofferson, 1999).
Att datorspelande blivit en social sysselsättning är till stor del Internets
förtjänst (Fjellman & Sjögren, 2000).
Det sociala med First Person Shooter spelen ligger inte främst i själva
spelandet utan i kulturen runt spelandet. I online-rollspelen är det tvärtom,
där fi nns interaktionen och kommunikationen med andra spelare främst i
spelandet (Fjellman & Sjögren, 2000).
Att spela multiplayer är i grunden socialt, det handlar om att göra något
tillsammans med andra människor. ”Multiplayer games enable players to
communicate and collaborate in joint sessions. Wether the activity is about
shooting each other with rocket launchers or arranging virtual weddings,
the underlaying theme is about togetherness” (sid. 2). Datorspelande i multiplayer erbjuder olika former för interaktion, dels mellan spelare, men också
mellan spelare och spelvärlden. Trots detta är givetvis kommunikationen
begränsad eftersom spelarna inte ser varandra utan kommunicerar via datorskärmen. Detta kompenserar spelarna genom att hela tiden söka kontakt
med andra utanför själva spelsessionen för att utbyta erfarenheter och ge
och få suppport. Ett sätt är att träffas på lan för att spela tillsammans. Det
ger naturligtvis helt andra möjligheter till kommunikation och skulle lanet
vara så stort att man inte kan kommunicera öga mot öga fi nns teknik att
använda i form av headset med mikrofon (Manninen, 2003).
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Forskning om datorspelande och våld i medier
Datorspelsstudier som akademiskt fält
Forskning kring datorspelande förekommer inom en mängd olika discipliner
och utifrån olika perspektiv. Inom pedagogik och psykologi har forskningen
ofta kommit att handla om datorspelandets faror och det har befarats att
spelandet kan få negativa följder för fantasins och kreativitetens utveckling
och för det sociala umgängets (Jessen, 1999). Att uppfatta datorspelande
som något osocialt med fokus på den enskilde individen är vanligt i olika
undersökningar. En förändring av perspektiv är dock på gång och fler och
fler väljer att istället utgå från antaganden om datorspelande som en social
aktivitet (Jessen, 1999, Karlsen, 2001).
I och med att datorspelande är ett så pass nytt fenomen fi nns ingen självklar tolkningsram. Forskare har ofta hämtat sina modeller från tolkningar
av andra medier så som till exempel narrativa teorier, det vill säga textanalyser av olika slag (Jessen, 1999, Carlquist, 2000). Datorspelen behandlas
i dessa tolkningar som texter och analyseras utifrån hur de läses och en
jämförelse med berättelser i form av tryckta texter fi nns i bakgrunden
(Carlquist, 2000, Juul, 1998).
I juli 2001 utkom det första numret av online tidskriften Game Studies.
Chefredaktören Espen Aarseth (2001) uttalar att i och med denna tidskrift
startar tideräkningen för det akademiska fältet datorspelsstudier. Det är
ett internationellt forskningsfält som inte främst ska hämta sina tolkningsmodeller och teorier från andra områden där dessa använts på andra typer
av medier utan istället fi nna egna metodologiska angreppssätt. Att som
vissa forskare hävda narratologin som tolkningsram för datorspel uppfattar Aarseth som en följd av att fältet är ungt och att detta hävdande är ett
utryck för den paradigmstrid som pågår.
Forskningen om datorspel är inte särskilt stor i Sverige. Tidigt ute var
Jörgen Nissen (1993) med sin avhandling om datatekniskt intresserade pojkar. Under 2000-talet har det sedan kommit någon avhandling om året
inom området. Den datorspelsforskning som bedrivs i Sverige kan placeras
in i tre olika, men inte helt tydligt avgränsade, fält: game studies, interaktionsdesign och barn- och ungdomskulturforskning. Begreppet gamestudies kommer från humaniora, närmare bestämt litteraturvetenskap, och
började användas i Sverige omkring 1997. Gamestudies är det äldsta fältet
inom datorspelsforskningen och man ägnar sig åt forskning om innehåll i
spelen, om spelarna och olika spelkulturer. Interaktionsdesign är det av de
tre fälten som har tydligast koppling till datorspelsindustrin. Forskningen
handlar bland annat om hur spel bör designas för att de ska vara lätta att
förstå och kul att. Forskning om datorspelande som ett barn- och ungdomskulturfenomen förekommer i Sverige inom humaniora, samhällsvetenskap
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och beteendevetenskap och forskarna har sin hemvist främst i disciplinerna
pedagogik, etnologi och antropologi. Vid tiden runt 1998 är det möjligt att
börja tala även om detta område som ett eget forskningsfält i Sverige och
det har utkristalliserat sig två olika forskningsinriktningar där den ena studerar datorspelande som ett barn- och ungdomskulturfenomen med fokus
på användarnas meningsskapande kring spelandet och hur gemenskaper av
virtuellt slag växer fram och utvecklas kring spelandet (Ungdomsstyrelsen,
2006). Qvarsell som jag refererat till ovan kan räknas till denna riktning.
Den andra riktningen inom fältet barn- och ungdomskultur ser spelandet
ur ett psykologiskt perspektiv (Ungdomsstyrelsen, 2006).
I sin avhandling tar Linderoth (2004) upp svårigheter kring analyserande
av datorspel och datorspelande, svårigheter som är relaterade just till forskningsfältets ungdom. Det handlar dels om vilka kunskapsområden datorspelsstudier kan och bör hänföras till och områden som nämns som möjliga
är till exempel studier av litteratur, av lek och av fi lm- och tv-tittande. Själv
väljer Linderoth att relatera sin studie till området lek och lärande och han
är skeptisk till en medievetenskaplig koppling eftersom datorspel då placeras
i samma fack som andra medier såsom tv och fi lm.
En annat svårighet kan vara att studier inom datorspelsområdet åldras
snabbt i och med att spelens utveckling varit och är dramatisk (Linderoth,
2004). Ett exempel på hur snabbt utvecklingen går är att det spel som var
först med att vara tredimensionellt, Wolfenstein 3-D, kom 1992 och var fem
år senare närmast att betrakta som antikt (Christofferson, 1999). Ytterligare
en svårighet att hantera för forskare inom fältet är det faktum att den diskussion som pågår kring datorspelande i stor utsträckning sker utanför den
akademiska världen i sammanhang som många gånger är av mer populär
karaktär. Stora ekonomiska intressen inom datorspelsbranschen får också
följder för vad som sägs och hur samtalet förs (Linderoth, 2004).
Även Jessen (1999) är inne på att lek skulle kunna vara ett område som
analyserandet av datorspelande skulle kunna relateras till och det av den
anledningen att det behövs en tolkningsram som tar hänsyn till interaktiviteten, en tolkningsram som är användbar när det gäller att förstå vad
datorspelande handlar om.
Computerspel bliver til i brugen, gennem receptionen. Det betyder, at
spillenes ”tekst” som den framtræder på skærmen, kun er at betragte
som en art nodeark, der først i aktualiseringen bliver til ”computerspil”. Man kan derfor ikke læse og tolke spillene uden for den tolkningsramme, som børns egen brug (”computerkulturen”) udgør, hvis
man vil forstå, hvad spillene er og betyder for spillerne.”(Jessen,
1999, sid. 283)
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En möjlig tolkningsram för datorspelande skulle då kunna utgå från att
datorspelandets struktur kommer från leken. Det som trots allt skiljer datorspelande från lek är att i datorspelandet är rollerna ofta klara och reglerna
likaså. Det gör att det är möjligt att se på datorspel från två synvinklar,
antingen är det möjligt att se det som att det faktum att roller och regler
redan fi nns i datorspelen begränsar leken eller också är det möjligt att se
det som en fördel på det viset att det är lätt för vem som helst som är insatt
i spelet att gå in i och ur spelet oberoende av vilka som är med- och motspelare. Datorspelen kan fungera som ”en ny mulighed for etableringen af
sociale ”legerum” (sid. 286). Dessa lekrum kan alla som känner till spelet
besöka, oavsett vilken kulturell bakgrund de har. Uppfattat på det viset är
det snarare så att datorspelande både upprätthåller lekkulturen och dess
sociala och kulturella nätverk (Jessen, 1999).
Datorspel är ett fenomen som är alldeles unikt i jämförelse med andra
medier, inte minst när det gäller möjligheten att förena det estetiska med
det sociala. Detta gäller särskilt multiplayerspel. Många spel är simulationer
vilket gör att utgången av spelet är oförutsägbar, den beror på hur skicklig
spelaren är, vilken förmåga han eller hon har att använda sin fantasi och
om turen är med. Datorspel kräver något utöver läsande, tittande eller lyssnande, datorspelen kräver spelande. Sker spelandet dessutom i multiplayer
krävs det en social förmåga hos användaren. Datorspel kan precis som dessa
andra medier beskrivas som objekt, men de är samtidigt något ytterligare,
de är en process (Aarseth, 2001).
Medier och våld
Forskning kring elektroniska spel, till vilka datorspel hör har bara funnits
de senaste tio åren. Endast en mindre del av denna forskning har ägnats
åt eventuella samband mellan datorspelande och våldsamt beteende (von
Feilitzen, 2001). I Sverige finns nästan ingen forskning kring datorspelandets
effekter, varken på aggressivitet, förmåga till koncentration eller reaktion
(Ungdomsstyrelsen, 2006). Olika sammanställningar av forskning i andra
länder har dock gjorts, till exempel den till von Feilitzen (2001) ovan refererade, och en av de senaste svenska sammanställningarna är Folkhälsoinstitutets rapport om hälsoeffekter av tv- och datorspelande som kom 2005
vilken jag kommer att återkomma till lite längre fram.
En svårighet när det gäller forskning kring dessa frågor är att det är
problematiskt att generalisera resultat från ett land till ett annat. Tillgången
till och medievåldets utseende skiljer sig åt mellan olika länder, precis som
den kultur där användaren befi nner sig också skiljer sig på ett sätt som har
betydelse i de här sammanhangen (von Feilitzen, 2001).
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Det har forskats kring våld i relation till film- och tv-tittande ända sedan
1920-talet, men eftersom film och tv som medium skiljer sig från datorspel,
bland annat i det att datorspel är interaktiva och att lek är en komponent i
dem, är det vanskligt att överföra forskningsresultaten mellan dessa medier.
Några resultat från denna forskning kan trots det vara värda att nämna i
det här sammanhanget (von Feilitzen, 2001).
Forskning kring medievåld kan indelas i två typer där den ena handlar
om påverkan och den andra om vad individen gör med media (von Feilitzen,
2001). Den förstnämnda typen av forskning kallas för effektforskning, och
den sistnämnda, vilken intresserar sig för medieanvändarnas meningsskapande kallas för receptionsforskning. Effektforskningen har gått från att
söka enkla samband mellan medier och någon form av påverkan till att se
medierna i en kontext där kulturen och sociala och psykologiska förhållanden som omständigheter som är av betydelse för en eventuell påverkan.
I debatten om medievåld är det däremot ofta de äldre forskningsresultaten
som figurerar (Holm-Sørensen & Jessen, 2000).
När det gäller forskning om påverkan finns det belägg för att barn, och
då framför allt yngre barn, som ser våld i vissa fall imiterar detta, men
imitationen varar inte någon längre tid och det är inte något handlande
som utförs i syfte att vara våldsam. Imitationen kan också fungera som ett
positivt sätt att bearbeta upplevelser från medier. Kring aggressivitet och
medievåld är många studier gjorda. Gemensamt för dessa studier är att de
inte har kunnat visa att medievåld ensamt gör någon aggressiv, utan det är
faktorer i användarens omgivning, inte minst den sociala situationen, som
har större inflytande (von Feilitzen, 2001).
En annan sorts inverkan som medievåld kan ha är att det hos vissa skapar
rädsla, en rädsla som är större än den mer lustfyllda rädsla som användaren
oftast vill nå genom att titta på en spännande fi lm. Obearbetad rädsla kan
ge upphov till obehagliga tillstånd som ångest, men också till aggressivitet
(von Feilitzen, 2001).
Den andra typen av forskning, den som intresserar sig för vad barn och
unga gör med medievåldet, visar att vissa användare använder sig av medievåld för att uppnå spänning. De våldsamma inslagen i somliga fi lmer
har sitt ursprung i de berättelser som utgör vårt kulturarv och dramatiska
ingredienser så som våld, men också makt, hat, rikedom och passion fyller
ett behov hos en del av användarna. Att titta på våldsam fi lm tillsammans
med vänner kan också fungera som en del i ungas skapande av en identitet.
Det kan handla om att visa att man vågar, men tittandet kan också fungera
som ett inslag i en grupps stil (von Feilitzen, 2001).

30

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 30

07-03-27 14.55.03

Fenomenet moralisk panik
Mycket av det som brukar betecknas som ungdomskultur kan räknas in
under den mer övergripande populärkulturen. Den populära kulturen har
ofta ifrågasatts av vuxenvärlden och då främst av föräldrar och skola. En
anledning till det är att populärkulturen är kopplad till ungdomars fritid
och att den där med fi nns utanför bland andra föräldrars och lärares kontroll. Redan under antiken och romartiden ifrågasattes ungdomars nöjesliv
och under 1500–1600-talet dömdes karnevaler, folkvisor och ”lättfärdig”
litteratur ut som omoralisk av kyrkan och aristokratin. Gemensamt för det
som kritiserades var att det kan defi nieras som folkligt. Under 1800-talet
blev massmedierna viktigare och viktigare som arena för den här typen av
angrepp. I Sverige blossade en kampanj, efter amerikansk förlaga, upp kring
de så kallade Nick Carter böckerna. Dessa böcker var början till det som
idag kan kallas för populärpocketböcker. Aversionen mot böckerna ledde
till att ett riksförbund mot osedlighet i litteratur, press och bild bildades. Ett
decennium in på 1900-talet och flera decennier framåt var det fi lmen som
blev måltavla för liknande kampanjer. Under 1930–40-talet angreps dansbanorna och veckotidningarna, under 1950-talet serietidningarna och under
1980-talet videon, alla uppfattade som ett hot mot ungdomen (Boëthius,
1993). På senare år har bland annat rollspel, rejvpartyn och datorspelande
drabbats av samma sorts kampanjer.
Bland forskare har den här typen av kampanjer fått beteckningen moralisk
panik. Den som först myntade uttrycket var Stanley Cohen, sociolog kopplad till Birminghamskolan, som studerade mods och rockers i 1960-talets
England (Boëthius, 1993).
Den moraliska paniken, eller mediepaniken som den också kallas, har
gått till på ungefär samma sätt sedan begynnelsen. Det börjar med att
vuxna experter så som lärare, socialarbetare, kulturkritiker och politiker
defi nierar det nya mediet som ett hot. Hotet kan vara socialt, psykologiskt
och/eller moraliskt och det är unga människor som anses hotade (Persson,
2000). Massmedierna är viktiga här eftersom det är de som slår an tonen i
debatten och sedan håller den vid liv (Boëthius, 1993). De vuxna utser sig
själva som problemlösare och ropar på juridiska och/eller utbildningspolitiska åtgärder. Så småningom avtar intresset, åtminstone tills nästa medium
dyker upp. Om man analyserar mediepanikerna handlar de egentligen om
några antaganden som vuxenvärlden gör; det handlar dels om vad som är
hög respektive låg kultur och det utsatta mediet anses tillhöra en låg kultur.
Det rör sig också om antaganden om att det fi nns ett orsakssammanhang
mellan användandet av mediet och individens beteende som till exempel att
våld i datorspel skulle göra spelare våldsamma. Mediepanikerna rymmer en

31

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 31

07-03-27 14.55.04

syn på de unga som offer för medierna. De måste därför skyddas, vägledas
och kontrolleras (Persson, 2000).
Boëthius (1993) poängterar att Cohens sätt att uppfatta den moraliska
paniken på är interaktionistisk, det vill säga: ”Det är inte den angripna
sociala avvikelsen som skapar ett behov av åtgärder utan lika mycket de
sociala åtgärderna som skapar avvikelsen” (sid. 260).
Genom historiens gång är det alltså samma argument som förekommit,
och förekommer, hos dem som sätter igång mediepanikerna. Tyvärr grundar
sig deras antaganden sällan på vad det är som verkligen händer mellan en
användare och ett medium (Persson, 2000). Oron för och osäkerheten kring
vad till exempel datorspelande kan få för följder har en tendens att leda till
sökande efter enkla svar. Så har till exempel effektforskningen, med sin
grund i behaviorismen, fått ett uppsving inom datorspelsforskningen. Kritiken har inte låtit vänta på sig och det effektforskningen kritiseras för är dess
metoder, som ofta bygger på experiment, hämtade från den positivistiska
naturvetenskapen (Holm-Sørensen & Jessen, 2000).
Det kan säkert fi nnas anledning att kritisera medier, för medier påverkar
oss, men först måste man ta reda på vad olika medier betyder för de unga
själva (Persson, 2000).
Till sist kan tilläggas att forskning kring medievåld pekar mot att tittande
på våld, på fi lm och i nyhetsprogram, kan påverka användarens uppfattning om det våld som eventuellt fi nns på riktigt. Det vill säga, användaren
uppfattar sin omgivande verklighet som mer våldsam än vad den verkligen
är. Det här kan skapa rädsla, en rädsla som hos somliga leder till moralisk
panik (von Feilitzen, 2001).
Våldet i datorspelen
Den forskning som finns kring datorspel är, som tidigare nämnts, begränsad
och ännu mer begränsad är forskningen kring samband mellan spelande
och ett eventuellt våldsamt beteende. Det fi nns i det här sammanhanget en
oro angående datorspel som har med skillnaden i interaktivitet som fi nns
mellan datorspel och andra bildmedier. Oron handlar dels om att datorspel på grund av sina interaktiva egenskaper skulle kunna tänkas ersätta
kontakten och umgänget med andra människor. Oron handlar också om
att spelaren har en roll i spelet och aktivt handlar och att datorspelande
av den anledningen skulle påverka i större utsträckning än andra medier
(Holm-Sørensen & Jessen, 2000).
De få forskningsresultat som trots allt fi nns kring elektroniska spels påverkan i riktning mot ett aggressivt beteende är motsägelsefulla. Några studier antyder att spelen skulle kunna medföra en ökad aggressivitet, medan
andra pekar åt motsatt håll eller åtminstone inte underbygger ett sådant
samband (von Feilitzen, 2001).
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Våren 2005 kom en rapport från Statens Folkhälsoinstitut som bygger
på en kartläggning av 30 vetenskapliga studier av datorspelande. Ingen av
de studier som studerat datorspelande och ett eventuellt aggressivt beteende
har kunnat påvisa ett sådant samband. Det fi nns dock ett par studier, som
i laboratoriemiljö studerat barns val av leksaker efter att de fått spela datorspel antingen med eller utan våldsinslag under 5–10 minuter, som visar
någon slags effekt i denna riktning. I den ena studien valde fl ickor efter
att de spelat datorspel med våldsinslag att leka med en krigardocka. Bland
pojkarna fanns inget sådant samband. I den andra undersökningen valde
både pojkar och fl ickor att leka med en karatedocka efter att de spelat ett
karatespel. Barnen som spelat ett djungelspel utan våld, valde att leka med
lianer. Författarna till folkhälsoinstitutets rapport menar att valet av leksak
inte självklart kan tolkas som ett uttryck för aggressivitet. Däremot är det
uppenbart att barnen i någon mån tar till sig spelens innehåll. Olika studier
har på liknande sätt försökt mäta effekter av aggressiva känslor, tankar och
beteende. Efter en stunds spelande har deltagarna i dessa studier, istället för
lek, antingen fått svara på frågor i en enkät eller, när det gäller beteende,
försatts i en situation där deras beteende studerats i relation till en annan
människa. Försökspersonen har givits möjlighet att bestraffa en annan
person till exempel genom att höja ljudet i dennes hörlurar. Gemensamt för
de ovan nämnda studier som påvisat någon form av förväntat beteende är att
inga förmätningar gjorts i dessa undersökningar. När det gäller uppkomsten
av aggressiva tankar visar en av studierna på ett samband mellan datorspelande och en minskning av aggressiva tankar (Lager & Bremberg, 2005).
Klart är att våldet i datorspelen utövar en lockelse på spelarna. Det handlar dels om hur våldet är utformat rent grafiskt, men också om det tillför
spänning till spelandet. Våldet är en ingrediens i spelandet, men lika viktigt
är den sociala samvaron och själva spelandet i sig. Datorspelande rör sig om
kombinationer av dessa ingredienser (Holm-Sørensen & Jessen, 2000).
När det gäller vad ungdomar gör med våldsamma elektroniska spel har
tolkningar gjorts kring pojkars spelande och dessa tolkningar går ut på att
pojkar i spelandet får möjlighet att vara maskulina, att de har möjlighet att
praktisera makt och motstånd, något som de inte har i alls den utsträckningen i det verkliga samhället. När ungdomar själva får berätta om sitt
spelande är det inte våldet som de främst lyfter fram, även om det fi nns med
som en väsentlig ingrediens, utan att utvecklas som spelare, att spelandet
ger spänning och att leva sig in i spelet (von Feilitzen, 2001).
Interaktiviteten gör datorspelen till ett säreget medium i jämförelse med
andra bildmedier, såsom film, tv och video. Interaktiviteten i spelen handlar
mer om att leva sig in i spelandet, på ett sätt som liknar det som sker vid
annat spelande och lekande, snarare än att leva sig in i och identifiera sig
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med karaktärer så som sker vid fi lmtittande. Att interaktiviteten skulle medföra en annan typ av påverkan än vad bildmedier gör har Holm-Sørensen
& Jessen (2000) försökt påvisa i en undersökning, men inte funnit någon
sådan skillnad.
Barbro Johansson (2000) visar i sin avhandling med titeln ”Kom och ät!
Jag ska bara dö först…!” Hur vissa begrepp, som till exempel död och liv, i
spelvärlden får en annan innebörd än vad de vanligtvis har. Vissa forskare
har tolkat det här sättet att uttrycka sig på med psykologiska förtecken och
ser faror som att spelare riskerar att inte kunna skilja på världen på skärmen
och den värld vi har utanför och inom oss.
I en undersökning visar Holm-Sørensen & Jessen (2000) att redan så små
barn som femåringar kan skilja på spel och verklighet och även ge uttryck
för vad skillnaden består i. En anledning till detta kan vara att spelen är
överdrivna och genom det tydligt visar vilken genre de tillhör, något som
barnen uppfattar och har lärt sig att känna igen. En annan anledning kan
vara att spelens grafik helt uppenbart uppvisar att det inte handlar om någon
verklighet. Barnen är medvetna om att spelet är en påhittad värld och att
deras handlingar där sker innanför spelets verklighet. Datorspelen har sina
egna regler och till och med ganska små barn har insikt om att dessa regler
gäller endast i spelet. Linderoth (2004) har ett exempel i sin avhandling där
några barn sitter framför datorn och spelar tillsammans när de plötsligt
ikläder sig rollen som sportkommentatorer och börjar kommentera vad som
händer på skärmen. Ingen skulle komma på tanken att dessa barn verkligen
tror att de är sportkommentatorer på riktigt och inte längre kan skilja detta
från sin egen verklighet. Det är helt uppenbart att barnen leker en lek och
att de är medvetna om detta.
Innehållet i datorspel handlar ofta om att döda och bli dödad, men döden
har alltså fått andra innebörder. Döden är inte definitiv i ett datorspel, utan
avataren uppstår för det mesta efter en liten stund. Dessutom har betydelsen
av ordet död expanderat till typer av datorspel där inget våld fi nns, till exempel Tetris, som går ut på att placera geometriska figurer på ett visst sätt
på tid. Här är död detsamma som att förlora spelomgången. Att ordet död
fått nya innebörder får även språkliga följder i det att spelaren talar om både
sig själv och sin avatar som ”jag”. Ett exempel på det är titeln på den här
refererade avhandlingen (Johansson, 2000). Samma sak fi nner Linderoth
(2004, sid. 245–246):
Begreppet dö betyder i spelsammanhang att förlora ett av sina försök att klara en uppgift och liv avser antalet försök spelaren har att
förlora. Termen jag är speciell eftersom den kan få tre distinkt skilda
betydelser under spelande. Jag i bemärkelsen den egna personen, jag
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i bemärkelsen av den rollfigur jag låtsas vara och jag i bemärkelsen
av min agens i spelvärlden.

Johansson (2000) är kritisk till den typ av psykologiska tolkningar som
nämns ovan, det vill säga att spelare har problem med att skilja på spel och
verklighet, och menar att sådana slutsatser är möjliga att dra endast om man
underlåter att studera spelarnas egna innebörder i det de säger.
Linderoth (2004) har studerat den mening som genereras när barn spelar
datorspel. Hans forskning visar att spelarna är väl medvetna om att deras
yttranden sker inom ramen för spelandet. Att ett ord har olika innebörd i
olika sammanhang är kanske självklart, men det barnen i studien gör är
att de ger ord helt nya innebörder och det oberoende av ordets ursprungliga
betydelse. Linderoth kallar detta för att barnen utvecklar en lokal spelkunskap. Den mening som genereras som en följd av barnens interaktion beskrivs
som lokal, det vill säga den är begränsad till den situation som spelandet
utgör. ”Spelandet utgör således en egen social praktik där den mening som
genereras har en mycket vag relation till de företeelser som representeras av
spelets tema” (sid. 238). Ett exempel på detta är Elin som utropar att hon
blivit dödad. Så snart hon uttalat orden upptäcker hon det humoristiska i
det hon sagt; någon som blivit dödad kan inte yttra sig. Elin visar med sin
humor att hon har förståelse för att ord kan ha olika innebörder i olika
sammanhang, i olika språkspel, eller ramverk för att använda Linderoths
begrepp. Det Elin egentligen säger är att hennes avatar just förlorade en strid
och att motståndaren fick poäng. Inom några sekunder är Elin med i spelet
igen med sin återuppståndna avatar.
Att spelandet är möjligt att uppfatta som en egen social praktik, en praktik
där ord får ny mening och där spelarna utvecklar en lokal spelkunskap,
ställs av Linderoth i motsättning till det som han kallar för idén om den
interaktiva illusionen. Denna idé bygger på tanken att informationstekniken
luckrat upp gränsen mellan vad som är verklighet och vad som är fantasi
och att möjligheten fi nns att skapa representationer av verkligheten som är
lika verkliga som verkligheten själv. Meningsskapande i enlighet med idén
om den interaktiva illusionen antas gå till så att mottagaren identifierar det
fenomen som representeras, till exempel i ett datorspel, och skapar sedan
mening om detta utifrån sina inre föreställningar om fenomenet. Utgångspunkten är att det är samma inre representationer som används oavsett om
skapandet av mening sker utifrån ett datorspel eller verkligheten. Utifrån
idén om den interaktiva illusionen antas till exempel det som datorspel representerar vara mer realistiskt och omedelbart just på grund av interaktiviteten. I pedagogiska sammanhang tänker sig visionärer av informations- och
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kommunikationsteknologi att detta är ett utmärkt sätt att lära sig om det
som spelen representerar. Datorspelens belackare hämtar näring i samma
idé: spelare påverkas negativt av våld i datorspel. Är det då möjligt att hävda
datorspelandets positiva effekter på lärande och samtidigt säga att spelande
inte leder till aggressioner och våld? Linderoths resultat visar att spelarna
inte främst fokuserar på det som spelet representerar utan i centrum är istället de erbjudanden om interaktion som spelet ger. Interaktionsmönstren
redovisas i förhållande till tre olika ramverk som benämns: regel-, tema- och
estetiskt orienterat ramverk. Det primära ramverket är det regelorienterade,
i förhållande till detta ramverk riktas barnens uppmärksamhet mot hur
det är möjligt att hantera olika fenomen i ett visst spel och vilken strategi
som är den bästa i relation till målet. I sak innebär det att den mening som
genereras i interaktionen utifrån detta ramverk inte är beroende av vilken
mer grundläggande mening de förekommande fenomenen har i något annat
ramverk. Datorspelarna uppfinner egna uttryck som blir allmänt vedertagna
inom spelandet. Det är inte självklart att spelare i mötet med ett spel överför
den aktivitet som spelet grundar sig på till själva spelandet. Den mening som
genereras som en följd av den här interaktionen beskrivs som lokal, det vill
säga begränsad till den situation som spelande utgör. Inget i studien pekar
mot att barnen skulle ha svårt att förstå att skilja spelsituationen från en
annan situation. Om mening genereras i förhållande till ett ramverk som är
regelorienterat uppenbarar sig inte för spelaren det som spelet är en representation av. Därför lär sig heller inte spelaren något om detta. Utifrån det
är det möjligt att dra slutsatsen att det är: ”själva idén om att interaktiva
representationen skulle kunna vara en ställföreträdande verklighet som visar
sig vara den verkliga illusionen” (Linderoth, 2004, sid. 241).
Effekter av datorspelande
Den medicinska forskningen kring datorspel är liten i Sverige. Däremot görs
olika sammanställningar av forskning som bedrivits i andra länder (Ungdomsstyrelsen, 2006). Ett exempel på en sådan sammanställning är Svenska
Folkhälsoinstitutets rapport ”Hälsoeffekter av tv- och datorspelande”. Där
får man veta att tv- och datorspelande som kräver spatial förmåga i flera
studier visat sig ha en tydligt positiv effekt på densamma. Det betyder att
tv- och datorspelande ger en förbättrad rumsuppfattning och skicklighet i
att hantera former och mönster. Den spatiala förmågan har stor betydelse
vid lösning av problem, men också i samband med visst konstnärligt och
tekniskt utövande och den anses av tradition som en oerhört väsentlig del
av vår intelligens. Undersökningar visar också att datorspelande ger en
påfallande förbättring av reaktionstiden. Ett eventuellt samband mellan
datorspelande och övervikt har undersökts i två longitudinella studier som
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finns med i Svenska Folkhälsoinstitutets rapport, men inget sådant samband
har kunnat påvisas (Lager & Bremberg, 2005).
Datorspelande ur ett lekperspektiv
Diskussionen kring datorspelande har bland annat präglats av en oro för
att spelandet skulle kunna leda till att barn och ungdomar väljer att sitta
framför datorn istället för att umgås socialt och att detta skulle utarma
lekkulturen, åtminstone så som vi av tradition är vana vid att uppfatta den
(Jessen, 1999).
Exemplet tidigare som visar hur ordet ”jag” används både om den egna
personen och om avataren vid datorspelande har mycket gemensamt med
hur språket används vid lek. Istället för att tolka användandet av ordet jag
psykologiskt och anta att spelarna är identitetsförvirrade, är det möjligt
att tänka sig att leken fi nns i datorspelandet. När barnen säger jag om
sin avatar betyder det inte att de tror att de är avataren utan att de talar
utifrån avatarens perspektiv. Det handlar, precis som i rolleken, om att ta
en roll och sedan leva sig in i den. För att driva leken framåt behövs ibland
instruktioner om vad som ska hända härnäst och i den situationen används
jag istället om den egna personen (Johansson, 2000).
Ett datorspel kan beskrivas som ett digitalt medium för lek och spel, men
det är ingen leksak i sig, om man med leksak menar att det är något som
går att ta i med kropp och händer. Däremot är det möjligt att kategorisera
datorspel tillsammans med andra leksaker, även mer traditionella, i något
som kan kallas för en leksakernas virtuella värld. Denna virtuella värld är
en värld bland många som barn och unga vistas i. Där finns även leksaker
som är ofärdiga till sin skepnad, men som blir till i leken. En leksak kan
knytas till en helt annan och leken tar sig vägar som ingen kunnat ana. Detta
är innebörden i det virtuella.
Leksaken genererar alltså möjligheter, skapar spelrum för det virtuella. Lekens dynamik går språngvis från möjlighet till möjlighet. För
barnet handlar det om att sätta världen i rörelse, göra den dynamisk
och virtuell. Leksaken reproducerar följaktligen inte, utan den skapar något. Den blir till leksak i kraft av att den skapar möjligheter.
(Hangaard Rasmussen, 2002, sid. 35)

Datorspel kan också liknas vid en virtuell lekplats där den spelande ges
chansen till utmaningar och upptäckter i skiftande miljöer. Datorspelen
ger möjligheter till upplevelser och erfarenheter som tidigare generationers
pojklekar utomhus gjorde. Anledningen till att leken flyttat inomhus är
inte spelen i sig utan istället det faktum att många lekmiljöer försvunnit,
bland annat på grund av att boende i lägenhet i storstadsmiljö blivit vanli-
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gare, men också för att många lekmiljöer anses mindre trygga än tidigare
(Jenkins, 1999).
En oro kring datorspelandet handlar om att innehållet i barns lek skulle
riskera att få mer inslag av våld till följd av spelandet. Undersökningar kring
detta visar dock att barn skiljer noga på lek och verklighet och även på de
handlingar som de utövar i de olika sammanhangen. Föreställningen om
att leken skulle ha fått mer inslag av våld kan vara en följd av att barns lek
i högre grad har flyttat inomhus. I pojkars lek har alltid funnits våldsamma
inslag, men dessa var kanske inte lika tydliga för vuxenvärlden när leken
skedde utomhus (Holm-Sørensen & Jessen, 2000).
Jenkins (1999) gör en jämförelse mellan den äldre pojkkulturen vilken han
kallar för nineteenth-century boy culture och dagens datorspelskultur som
ges beteckningen video game culture och funderar på vad som händer när
den förstnämnda ersätts av den senare. Den äldre pojkkulturen utmärktes,
enligt Jenkins, av att den var relativt oberoende av föräldrarna och att den
gav pojkarna möjlighet att utveckla självständighet och självförtroende.
Datorspelskulturen är på sätt och vis också oberoende av föräldrarna på det
viset att spelandet ofta sker i ett stängt pojkrum och att många föräldrar
har dålig inblick i vad spelen och spelandet handlar om. Att spelen ofta är
överdrivet våldsamma och med karaktärer som är extremt manliga tolkar
Jenkins som en kompensation för att pojkkulturen tvingats in i hemmet,
en plats som av tradition uppfattas som kvinnlig. I den äldre pojkkulturen
vann pojkar erkännande för sitt mod genom våghalsiga övningar i form av
klättring, hoppande och olika former av busstreck. I datorspelskulturen
vinns motsvarande erkännande genom att skickligt ta sig fram genom spelets
svårigheter. I båda kulturerna fi nns inslag av att utmana överheten, i den
äldre pojkkulturen i form av vuxenvärlden, i datorspelskulturen i form av
monster och liknande. Det som förr handlade om att ta ett fysiskt område
i besittning rör sig idag om detsamma, men på ett område som är digitalt
(Jenkins, 1999).
Rollekar var vanliga inslag i den äldre pojkkulturen. Lekarna innebar
ett prövande av vad det kan innebära att vara en vuxen man och ingick
som en del i skapandet av en identitet. Lekandet fungerade också som
ett socialt nätverksbyggande som följde med pojkarna upp i vuxen ålder
då de blev affärspartners, medlemmar i samma föreningar och så vidare.
Inom datorspelskulturen utgör rollekarna en central utgångspunkt vilka ger
möjlighet att pröva en mängd olika roller och situationer. Också här utgör
lekandet ett byggande av nätverk, men i andra former. En spelare kan sitta
ensam och spela mot datorn som just då fungerar som både lekplats och
vän. Vid andra tillfällen kan spelandet ske mot andra spelare över Internet.
Ytterligare andra tillfällen för social interaktion i datorspelskulturen är när
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spelare pratar spelande med andra till exempel hemma, på lan, i skolan,
över Internet eller i telefon (Jenkins, 1999).
Datorspelande är allt annat än avskärmande från sociala kontakter. Inte
heller tycks oron för att spelande ska utarma lekkulturen befogad. Tvärtom
fi nns många grunddrag gemensamt mellan den äldre pojkkulturen och
datorspelskulturen. En viktig skillnad är dock att i den äldre kulturen hade
pojkarna mer fritt utrymme undan föräldrarnas överblick, eller egentligen
främst mammornas eftersom det var de som var hemma. En viktig del i
kulturen var just att den fungerade som en motvikt till det moderliga, enligt
Jenkins. Dagens datorspelande pojkar har inte alls den möjligheten att utöva
sin kultur utan föräldrarnas inblandning. Deras spelande sker ofta i hemmet, kanske till och med i familjens vardagsrum. Föräldrarnas, företrädesvis
mammornas, oro över och motstånd till spelandet och spelens innehåll kan
ge upphov till både oro och skuld hos pojkarna menar Jenkins (1999) som
utgår från amerikanska förhållanden.
Datorspel är en unik förening av det sociala och det estetiska och datorspelande är snarare en process än ett objekt (Aarseth, 2001). Användandet
av medier, som datorspel, eller andra kulturella verk förutsätter en estetisk
reception. Meningsskapande är en avgörande del av receptionen och är det
som leder vidare till skapande av identitet. Av den anledningen fi nns alltid
ett mått av estetisk produktion i receptionen.
Jag betraktar datorspelande som en process med estetiska förtecken, där
meningsskapande står i centrum.
Den ludiska vändningen?
Det narrativa och det ludiska är två dominerande utgångspunkter vilka
används för att närma sig datorspelande. Det är också två utgångspunkter
som konkurrerar med varandra. Från det narrativas håll hävdar man att
spel kan studeras med hjälp av samma metoder som används inom humanvetenskaperna för att förstå texter, något som man från det ludiska hållet
inte håller med om. Inom det ludiska anses datorspel vara mer jämförbara
med lek och sporter än med traditionella texter. Sin teoretiska utgångspunkt
hämtar förespråkarna för det ludiska hos teoretiker som Johan Huizinga och
Roger Caillois vilka har ett kulturellt perspektiv på leken. Huizingas bok
”Homo Ludens” (den lekande människan) kom 1938 och 1961 kritiserade
och utvecklade Caillois Huizingas tankar i boken ”Man Play and Games”.
Ofta använder datorspelsforskare Huizingas defi nition av lek.
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Defi nitionen lyder enligt följande:
Play is an voluntary activity or occupation executed within certain
fi xed limits of time and place, according to rules freely accepted but
absoluteley binding having its aim in itself and accompanied by a
feeling of tension, joy, and the conciousness that it is ’different’ from
ordinary life.

De begrepp som Caillois utvecklade för att visa på lekens roll i kulturen återkommer i sin tur ofta när datorspel ska defi nieras och klassificeras utifrån
de erfarenheter de kan tänkas ge. Ett annat exempel är Huizingas uttryck
”the magic circle” som hos honom egentligen inte är något annat än en
plats för lek, men har utvecklats av andra lekteoretiker, bland andra Brian
Sutton-Smith som är en samtida teoretiker vars idéer om lek förekommer
bland datorspelsforskare, till att bli ett mer omfattande begrepp där lek är
något som är avgränsat från den verkliga världen och som kräver att lekaren
har sinne för att tänka sig in i lekens värld och ha den som utgångspunkt
för att föreställa sig dess möjligheter (Dovey & Kennedy, 2006).
Linderoth (2004) är ett exempel där begrepp från Caillois används som
analytiska verktyg i datorspelssammanhang. Mosberg Iversen (2003) har
skrivit en avhandling om utmaningar och datorspelande och ser avhandlingen som ett bidrag till diskussionen om hur datorspel bör förstås och
analyseras. Själv tar hon upp lekteoretiker som Huizinga, Caillois, Gadamer
och Sutton-Smith och menar att det skulle kunna placera hennes avhandling
på den ludiska sidan, i motsättning till den narrativa, men hennes ambition
med avhandlingen är istället att förena dessa båda perspektiv vilka Mosberg
Siversen menar båda två behövs, även om hon anser det först nämnda vara
mer användbart än det sistnämnda.
Gadamer får ganska litet utrymme i hennes avhandling och det som tas
upp är hans uppfattning att i leken är det själva leken som är subjekt, inte
den lekande.
Några av Gadamers grundläggande uppfattningar om leken och spelet
utvecklar han med referens till Huizinga. Leken förstås som en rörelse fram
och åter vilken rullar på som av sig självt, nästan oberoende av den lekande
eftersom det är leken som har makten över den lekande. Den har inget utifrån ställt syfte, den genomförs utan större ansträngning och i detta fi nns
avkoppling. Rörelsen fram och åter, vilken leken utmärks av, förutsätter att
någon, eller något, ger respons på de drag som görs. Det är därför omöjligt
att tänka sig någon ensamlek. Gadamer tar också med sig idén om leken som
plats och beskriver den som en plats som är både markerad och reserverad
för lek (Gadamer, 2004).
Som jag förstår det analyserar inte Gadamer leken och spelet bara för att
han precis vill veta vad lek och spel är utan för att han uppfattar leken och
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spelet som grundläggande för människans sätt att tolka sina erfarenheter.
Människan är i hans ögon en ständigt tolkande varelse som tolkar för att ur
sina erfarenheter vinna förståelse och insikt. Det är just vårt sätt att förstå
och komma till insikt som Gadamer vill åt och han talar om de följder som
insikterna får för vår förståelse av oss själva och världen som bildning. Med
utgångspunkt i min förståelse av Gadamers lek- och spelbegrepp har jag
analyserat datorspelandets bildande mening.
De Mul (2005) intresserar sig för formandet av identitet genom datorspelande och ställer ett narrativt perspektiv mot ett ludiskt. Syftet med
den artikel han skrivit är att skissa fram ett teoretiskt och begreppsligt
ramverk för empiriska studier inom området. Sin utgångspunkt tar de Mul
hos Ricoeur och dennes teori om narrativ identitet och de Mul menar att
”this theory provides a fruitful conceptual framework for understanding
the way playing computer games construct personal identity” (sid. 251). Via
Ricoeurs teori om narrativ identitet tecknas en teori om ludisk identitet,
de Mul säger själv att han transformerar den narrativa identiteten till en
ludisk, och de Mul diskuterar hur identitetsskapandet i vår samtidskultur
förändrats från att ha varit narrativt till att ha blivit ludiskt, men säger
samtidigt att förändringen delvis är av mer ideologiskt slag.
Enligt de Mul (2005) fi nns det två problem med Ricoeurs teori vilka gör
det svårt att överföra den till datorspel. Det första är att Ricoeur, enligt de
Mul, inskränker begreppet narrativer, eller berättelser, till berättelser som
är språkliga och inte inbegriper andra media än skrivna texter. Det andra
problemet handlar om ifall det alls är möjligt att använda sig av ett narrativt
perspektiv på datorspelande.
I min förståelse och mitt användande av Ricoeurs begrepp narrativ identitet har jag inte uppfattat de problem som de Mul tar upp, utan använt
begreppet för att analysera datorspelares utsagor om sitt spelande. Ricoeur
talar om berättelser och han hämtar ofta sina exempel ur den moderna
västerländska litteraturen, men därmed inte sagt att hans uppfattning är
att inget annat än den skrivna texten kan fungera som berättelse. Som jag
förstår Ricoeur är inte fokus på texten i sig utan på berättelsen och ett annat
exempel som Ricoeur återkommer till är människan som berättelsen om sig
själv. Ytterligare ett exempel på hur Ricoeurs textbegrepp kan användas är
Bjurström (2005) som använder det för att analysera människors stil. Något
som jag, i Bjurströms fotspår, också använder textbegreppet till.
En annan invändning mot Ricoeurs uppfattning om berättelsen som de
Mul har är att berättelsen ses som linjär det vill säga den har en början, ett
mitt och ett slut. Detta anser de Mul inte passar in på datorspelens berättelser eftersom det är multilinjära i sina möjligheter att röra sig i många olika
riktningar. Samtidigt medger de Mul att många datorspel förhåller sig till
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en linjär berättelse som spelaren behöver vara bekant med, men menar att
själva spelandet inte är narrativt utan berättelsen fungerar som en narrativ
ram för spelets övriga inslag (de Mul, 2005).
För att beskriva datorspel och spelande använder sig de Mul av Gadamers
analys av lekens uppbyggnad och lyfter fram teknologin som en viktig
skillnad mellan datorspel och andra typer av spel och lekar. Platsen för
leken är i datorspelen virtuell och den hanteras med hjälp av verktyg som till
exempel tangentbord och spelaren kan själv på skärmen iaktta resultatet av
sitt agerande. Just detta att spelaren har två utgångspunkter, dels som den
som utför handlingen och dels som den som iakttar följderna, menar de Mul
möjliggör för spelaren att reflektera ”upon the self as another” (sid. 257).
Precis som de Mul menar jag att datorspelande kan leda till att spelare
reflekterar över sitt eget själv och jag gör detta med referens till Ricoeur.
Citatet ovan ligger väldigt nära titeln på Ricoerus bok ”Oneself as Another”
i vilken Ricoeur utvecklar sina tankar om självet, men de Mul väljer att inte
referera till Ricoeur här utan till Neitzel, en annan datorspelsforskare som
bidragit med en artikel i den bok där de Muls återfinns, och som inte har
några referenser till Ricoeur.
För att förklara hur inslagen i spelen på sitt alldeles speciella sätt bidrar
till konstruerandet av identitet ställer de Mul datorspel mot berättelse och
interaktion mot tolkning och lyfter på så vis fram skillnader. En första skillnad som han ser är att i berättelsen skapar författaren händelsernas ordning
medan läsaren passivt har att ta till sig denna, men är aktiv i sitt tolkande
av innebörden även om det rör sig om att på sin höjd göra sin personliga
läsning av texten. Spelaren däremot anses aktiv både i handlingens ordning
och i framställningen av spelet. Ytterligare en skillnad har med tiden att
göra. Medan berättelsen har tre temporala nivåer: handlingens, berättelsens
och läsarens, saknar datorspelet helt dessa och spelaren sägs befi nna sig i
ett evigt nu. En annan skillnad har med rumslighet att göra. Berättelsen
anses av de Mul som endimensionell eftersom den endast har ett rum där
huvudpersonen följer en utstakad väg, i spelet kan spelaren röra sig mellan
många olika rum och spelet kan sägas ha tre rumsliga dimensioner: spelets
gränssnitt, spelets virtuella plats och spelaren som tolkar samman dessa
dimensioner. Ännu en skillnad rör handlandet som i berättelsen förutsägs
av handlingen, men i spelet förhåller det sig tvärtom, handlingen är beroende
av handlandet. Till sist en skillnad i den känsla av välbehag som berättelse
respektive datorspel erbjuder. Enligt de Mul ligger det nöje som berättelsen
förmedlar i att få veta hur historien slutar medan spelet inte har något slut
utan nöjet är det framtida spelande som utlovas när man sätter sig och spelar
om igen (de Mul, 2005).

42

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 42

07-03-27 14.55.07

Genom framställningen av spelet framställer spelarna sig själva. Så säger
Gadamer, något som de Mul tar upp i sin beskrivning av leken. Vad de Mul
inte nämner är att det enligt Gadamer är självframställningen som är själva
lekens och spelets mening. För Gadamer är tolkningen av alla typer av
konstverk, även berättelser, detsamma som lek och spel. Det handlar alltså
inte bara om att göra sin egen läsning av en text, utan en läsare framställer
i lika hög grad som den som leker eller spelar något annat. I tolkningen av
de intervjuer som ligger till grund för den här studien använder jag just detta
med självframställan för att visa hur spelarna genom spelandet framställer
sig själva.
Det är möjligt att många datorspel saknar den temporala indelning som
berättelsen, enligt Ricoeur har, men att det automatiskt skulle leda till att
spelaren befi nner sig i ett evigt nu har jag svårt att ta till mig. Möjligtvis kan
jag förstå det som en känsla hos spelaren just när han eller hon spelar, men
spelaren befi nner sig ovillkorligen samtidigt i den verklighet som han eller
hon delar med alla andra i den gemenskap i vilken de ingår och där tiden är
indelad på olika sätt och med krav och förväntningar på att vissa saker ska
ske på vissa tider som till exempel skolgång eller arbete. Att det förhåller sig
så är mycket tydligt bland de datorspelare som jag samtalat med.
Det blir problematiskt när de Mul analyserar spelet som spel och därefter
automatiskt överför det han kommer fram till på spelaren. Om jämförelsen
mellan berättelse och datorspel ska bli intressant måste samma typ av entiteter jämföras med varandra, det vill säga berättelse med spel och läsare
eller tittare med spelare.
Rumsligheten skiljer sig, enligt de Mul, åt mellan spel och berättelse.
Spelaren kan röra sig mellan olika miljöer i vald ordning medan en läsare
vanligtvis följer huvudpersonen från sidan ett och framåt. Så långt är jag
med i de Muls jämförelse, men när han säger att spelet har tre dimensioner,
men berättelsen bara en, och där spelarens interaktivitet är det som binder
ihop de båda andra dimensionerna ställer han inte spel mot berättelse och
interaktion mot tolkning, så som han utlovat, utan ställer spel och interaktion mot berättelse. Interaktion bör rimligtvis ställas mot tolkning och det
är inget som säger att en tolkning är mer endimensionell än interaktionen i
ett spel bara för att berättelsen möjligtvis kan beskrivas på det sättet.
Även i jämförelsen mellan handling och handlande jämför de Mul olika
saker. Här jämförs handlingen i en berättelse med handlingen i ett datorspel och spelarens handlingar. Med andra ord berättelse versus datorspel
och interaktion igen medan tolkandet, som också är en handling, saknas.
Ricoeur talar dessutom om tolkande mening vilket innebär att innebörden
i mimesis innefattar handling.
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De upplevelser av nöje och välbehag som de Mul menar att berättelsen ger
är den att få veta hur historien slutar. Trots att de Mul valt Ricoeurs teori om
narrativ identitet och dennes tredelade mimesisprocess som utgångspunkt
för sitt teoretiska och begreppsliga ramverk för empiriska studier av datorspel väljer han att inte alls gå in på vad Ricoeur säger om berättelsers helt
centrala betydelse för vår förståelse av oss själva och vår verklighet vilken
är drivkraften till att vi överhuvudtaget tar till oss berättelser. Detta trots
att han använder mimesisprocessen, men i egen modifierad form, för att
just beskriva hur identitet konstrueras utifrån datorspel. I den här studien
används Ricoeurs teori om narrativ identitet och mimesisprocessen för att
analysera datorspelande.

Syfte
Ett grundläggande intresse med avhandlingen är att bidra till förståelse av
hur bildning kan se ut i informella sammanhang, utanför de institutioner,
genrer och aktiviteter som av tradition står för bildning. Avhandlingens
övergripande syfte är att förstå datorspelande utifrån dess egna förutsättningar och det görs genom att tolka och analysera den mening som ungdomar som spelar datorspel tillsammans med andra, företrädesvis i lan,
skapar utifrån sitt spelande. Mening förstås i avhandlingen ur ett hermeneutiskt bildningsperspektiv.
I avhandlingen står förståelsen av datorspelande i relation till en dominerande vardagsuppfattning om datorspelande, vilken ofta kommer till uttryck
i massmedia, som något som bland annat orsakar social isolation, beroende,
våldsamt beteende och övervikt. Min kritiska blick riktar jag mot denna
uppfattning.
Den övergripande teoretiska utgångspunkten i avhandlingen är hermeneutiken och avsikten är att studera datorspelande ur tre olika perspektiv
vilka alla kan inordnas under denna övergripande teori. Det första perspektivet rör meningen med datorspel ur ett bildningsperspektiv, det andra rör
spelandets sociala mening ur ett socialt vänskapsperspektiv medan det tredje
rör datorspelandet insatt i ett kulturellt ungdomsperspektiv. Det problem
avhandlingen ställer och söker belysa är vilken mening som går att utläsa
ur datorspelande som social aktivitet.
De frågor som varit vägledande är:
–

Vilken mening skapar ungdomarna kring spelandet och sig själva som
spelare?

–

Vilken är datorspelandets sociala mening?

–

Hur kan datorspelande förstås ur ett ungdomskulturellt perspektiv?

–

Hur kan datorspelande förstås ur dessa tre samlade perspektiv?
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Frågorna besvaras dels i ett hermeneutiskt bildningsperspektiv med hjälp
av begreppen lek och mimesis, dels ur ett socialt perspektiv med begreppen vänskap och gemenskap och till sist ur ett kulturellt perspektiv med
begreppet stil i fokus. Sammanfattningsvis förstås datorspelandets mening
som bildning, vänskap och kultur.

Metod
Min väg till studien
När jag bestämde mig för att skriva en avhandling om datorspelande var de
spel som jag var bekant med pedagogiska spel för barn i lägre skolåldrar.
Jag hade också hört talas om äventyrsspelet ”Myst” och om ett spel som
bygger på Jostein Gaarders bok ”Sofies värld”. Med andra ord visste jag
ingenting om de spel som den här avhandlingen handlar om. Jag visste inte
ens att de fanns.
På Pressbyrån fick jag en dag syn på ett par tidskrifter som handlade om
datorspel. Jag köpte två nummer och läste dem från pärm till pärm. I och
med det hade jag tittat in i en, för mig, helt ny värld. Hur stor denna värld
var insåg jag inte då. Detta var i slutet av 2000 och jag sökte vidare på
Internet för att lära mig mer om datorspelande. Mitt syfte var att lära mig
så mycket att jag kunde sätta ihop en enkät med vilken jag hoppades få tag
på ungdomar att intervjua. Med hjälp av enkäten ville jag också få en bild
av vilka spel som spelades och om detta skedde i single- eller multiplayer.
Redan här hade jag en idé om att jag var intresserad av datorspelande som
socialt fenomen och därför ställdes i enkäten frågan om ungdomarna spelar
ensamma eller tillsammans med andra. Min förhoppning var att jag skulle
hitta ungdomar som spelade det ovan nämnda spelet ”Sofies värld”. Nu
efteråt inser jag hur befängd den tanken var.
Trots att jag i det här läget förstått att datorspelare spelar datorspel
tillsammans i nätverk förstod jag ändå inte att lan är något mer än en
teknisk term, att det också är en händelse. Hade jag förstått det hade förmodligen observation av någon form funnits med som en tänkbar metod.
Nu var det inte så och intervju var det som kändes som det mest lämpliga
tillvägagångssättet.
Våren 2001 var enkäten färdig (se bilaga 1). Jag fick hjälp av en ”datanörd”, det vill säga en person som är kunnig på datorteknik och spel, i min
egen ålder för en fackkunnig granskning av enkätfrågorna.
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I studien
Studiens deltagare
Enkäten delades ut till fem klasser på fem olika program på ett par gymnasieskolor. Att valet föll på spelare i gymnasieålder berodde på att jag ville
intervjua ungdomar som kommit ur den mest självupptagna tonårsperioden.
Programmen som valdes var naturvetenskapliga programmet, samhälls programmet med humanistisk inriktning, medieprogrammet, fordonstekniska
programmet och barn- och fritidsprogrammet. Dessa gymnasieprogram
valdes för att få bredd. De representerar både teoretiska och mer praktiskt
inriktade program. Detta för att jag inte visste var datorspelarna kunde
tänkas fi nnas, men också för att jag föreställde mig att det skulle kunna
fi nnas ett samband mellan vilka datorspel man spelar och vilket gymnasieprogram man går.
De elever som fyllde i enkäten gick antingen i år 1 eller år 2. Min önskan
var egentligen att dela ut enkäten till elever i år 2, men här fick jag anpassa
mig till vilka lärare som kunde tänka sig att låta mig dela ut enkäten under
deras lektionstid. Elever i år 3 valdes bort eftersom de snart skulle lämna
gymnasiet och jag ville hålla möjligheten öppen att kontakta ungdomarna
under det kommande läsåret.
Sammanlagt har 98 enkäter besvarats och det av 38 killar och 60 tjejer.
I enkäten ber jag dem som kan tänka sig att vara med i den fortsatta undersökningen att fylla i sin e-postadress så att jag kan kontakta dem igen. Av
de 98 ungdomar som besvarat enkäten valde jag att per e-post kontakta
9 stycken, alla killar, för en förfrågan om de kunde tänka sig att vara med
på en intervju. Att valet föll på just dessa 9 berodde på att de svarat att de
spelade tillsammans med andra spelare, via Internet eller i nätverk. Fyra
stycken svarade aldrig på det brev som jag skickade per e-post, detta trots
att en påminnelse gick ut. Två stycken svarade att de inte ville vara med
i undersökningen, medan tre killar kunde tänka sig att vara med på en
intervju. Dessa tre killar kom sedan att ingå i undersökningen.
Mitt val att via enkät få tag i respondenter föll alltså inte särskilt väl ut.
Vid den här tidpunkten fick jag i en dagstidning syn på en artikel om några
killar som arrangerat ett lan och som skulle arrangera fler. Jag hade aldrig
tidigare läst i någon dagstidning om lan. En anledning är förmodligen att lan
inte var en lika etablerad företeelse som idag, en annan anledning var säkert
att min uppmärksamhet kring datorspelande av den här typen hade höjts.
Med hjälp av ett litet detektivarbete lyckades jag få tag på telefonnumret till
en av killarna och kontaktade honom för att fråga om jag fick besöka nästa
lan. Han hälsade mig välkommen dit och mitt besök där våren 2001 blev
min första kontakt med spel, spelare och lan. Jag har sedan vid flera tillfällen
besökt det här lanet och flertalet av respondenterna har jag träffat där. Vid
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olika tillfällen har jag även besökt andra lan, bland annat Dreamhack. Av
Dreamhack-arrangörerna fick jag hjälp att skicka ut ett mejl till det fåtalet
tjejer som anmält sig dit. Detta för att jag ditintills inte hade lyckats hitta
mer än en spelande tjej att intervjua. Tack vare detta kom jag i kontakt med
två spelande tjejer som också fi nns med i undersökningen. Intervjun med
dem kom att bli den sista och den gjordes på försommaren 2002.
Sammanlagt har 23 personer intervjuats, men eftersom intervjuerna oftast genomförts med fler än en person i taget rör det sig inte om samma antal
intervjuer. Antalet intervjuer som genomförts är sammanlagt 13 stycken.
Vid en av dessa intervjuer misslyckades inspelningen. Denna intervju fi nns
av den anledningen inte med i resultatet.
Förberedande funderingar och överväganden under studiens gång
Mitt första lanbesök gjordes alltså våren 2001 och direkt efter att jag gjort
det skrev jag ned de intryck jag fått i form av en berättelse. Denna berättelse återger jag nedan i oredigerad form. Det enda som ändrats är namn
på personer, klaner och nick-names eftersom det annars skulle kunna bidra
till att personerna går att identifiera.
Anledningen till att jag tar med detta första intryck här är att det säger
något om vad det var jag möttes av och som fick betydelse för den metod
som jag sedan valde.
Mitt första lan
”Några minuter över 19 på fredagskvällen kom jag till platsen för lanet. Då
hade redan ett tjugotal ungdomar kommit och några var redan igång med
att spela. Ungdomarna strömmade hela tiden in bärandes på sina datorer
och inom en timme var där ungefär 50 stycken.
Filip som var en av arrangörerna visade mig runt och svarade på frågor.
Han berättade om hur de förberett helgen genom att möblera om rummen,
skaffat sladdar och annan teknisk utrustning och bunkrat upp med läsk,
godis och Billys pizzor till försäljning. Filip berättade att eftersom närmaste
Mc Donalds stänger redan vid midnatt så kunde det behövas lite mat i
kylen.
Att delta i lanet kostar 50 kronor och pengarna som föreningen får in
går till investeringar. Bland annat har man köpt in en mikrovågsugn och
någon teknisk utrustning. Tanken är också att det så småningom ska fi nnas
prispengar. Idag vinner man gratis inträde till nästa lan.
– Det är ändå 50 spänn, som en av de arrangerande killarna sa.
Filip verkade vara den mest drivande av arrangörerna. Samtidigt som han på
ett gentlemannamässigt sätt tog hand om mig, hälsade han på anländande
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spelare och försökte hålla ordning på sina medarrangörer. Någon av dessa
släppte in spelare bakvägen, vilket ledde till en del dramatik från Filips sida.
En annan medarrangör var så spelsugen att han också snart satt vid sin dator
och spelade. Detta verkade accepterat och det var bara vid ett tillfälle som
jag hörde Filip be honom att hjälpa till.
Jag gick runt i de tre mörklagda rummen där spelandet snart var i full
gång. Det var trångt i rummen och överallt låg och hängde sladdar. Hela
golvet var täckt av olika sladdar och utmed väggarna låg väskor, liggunderlag och kuddar i sina örngott. Bredvid datorerna stod i de flesta fall en
flaska med en och en halv liter cola i och som det ivrigt klunkades i under
spelets gång. En och annan hade en påse chips också. Både röran och lukten
fick mig att tänka på en övernattning på fritids.
Ungdomarna som var där såg ut som ungdomar gör mest. Någon hade
färgat hår och var piercad medan någon hade en lite mer välartad look. Där
fanns ingen som var extrem i stilen, utan de flesta såg rätt vanliga ut. Vid
ett tillfälle var det en kille som reste sig från sin stol och sa till sin kompis
att: – Nu ska jag gå och ta på mig mysbyxor.
Det fanns också två tjejer på lanet. Tyvärr hann jag inte prata så mycket
med dem eftersom den första tjejen hade problem med datorn och var
tvungen att ge sig iväg för att köpa nätverkskort och den andra kom rätt
sent.
Jag försökte hålla så låg profil som möjligt när jag gick runt och i de flesta
fall frågade jag om det var ok att jag tittade på när de spelade. När något
intressant hände på skärmen frågade jag om det var okey att jag ställde ett
par frågor eller om de kände sig störda av det. Alla som jag frågade sa att
det var helt okey både att jag tittade på och att jag ställde frågor. De verkade
ganska oberörda av min närvaro.
Några visste varför jag var där och ställde lite frågor kring det. Jag förklarade att jag är forskarstuderande i pedagogik och ska skriva en avhandling om ungdomar och datorspelande och att jag var där för att lära mig hur
spelandet går till. Alla utom en av arrangörerna nöjde sig med det svaret.
Han ställde ytterligare någon fråga och jag berättade då att så småningom
kommer jag förmodligen prata med ungdomar om hur de tänker kring spelen. Han svarade då, samtidigt som han fortsatte spela, ungefär att: – Grejen
är att man inte tänker, man bara kör på. Det är avkoppling.
Ett par killar till beskrev sitt spelande på samma sätt. En av dem sa att
han inte vill spela spel där man måste tänka, han var mer intresserad av att
det skulle gå snabbt. Det spel som dessa killar spelade heter Counter Strike
och är ett tillägg till Halflife. Min upplevelse är att detta var det mest spelade
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spelet under den tid jag var närvarande och en av killarna sa också vid ett
tillfälle att det var det mest populära spelet bland dem som var där.
Counter Strike är ett actionspel som utspelar sig i en fästning(?) i ett ökenlandskap. Ena laget består av terrorister och det andra av anti-terrorister.
Spelet går ut på att ta död på motståndarna. Spelarna styr sina gubbar runt
i borgen och det går i en himla fart. Riktigt hur det går till när man vinner
har jag inte förstått eftersom det är fullt möjligt att dö flera gånger.
För mig som ovan betraktare såg det till en början ut som om de bara
sprang samma bana om och om igen och sköt motståndare som kom i deras
väg. Så småningom såg jag att det även hände fler saker till exempel samlade
de poäng, ”pengar”, på olika sätt och för dessa pengar kunde de sedan köpa
bättre vapen. Ibland kommunicerade de med varandra genomskrivna budskap (chat?) på skärmen som bara lagmedlemmarna kunde se. Ibland ropade
de till varandra ut i rummet. I ett rum ropade och skreks det livligt över
bordet, men i de övriga rummen var det mycket tyst. Flera stycken spelade
med hörlurar på sig. En kille som spelade Q3 förklarade att anledningen till
hörlurarna är att det är viktigt att höra andras steg med mera så att man vet
var man har dem. De riktigt avancerade hade även mikrofon på sina hörlurar
och kunde på så sätt kommunicera genom tal med sina lagkamrater.
Det var svårt för mig att hänga med i vad de meddelade varandra eftersom
det gick fort och jag inte alltid förstod orden de använde. Jag lärde mig så
småningom att de ibland varnade varandra för motståndare eller tipsade
varandra om var det fanns vapen eller hälsa att hämta (den som blivit träffad
flera gånger, men inte dött kan fylla på med hälsopoäng).
På fredagskvällen träffade jag en kille som jag haft på fritids för 10 år
sedan. Jag satt med honom en lång stund medan han visade och berättade
hur Counter Strike går till. Han dog ganska ofta och ursäktade sig med att
han inte var så van vid spelet eftersom han inte spelat det så länge. Vid ett
tillfälle började han chatta mitt i spelet. Jag frågade vad han gjorde och han
berättade då att det var hans fl ickväns bror i Stockholm som undrade om
de skulle ta en match. Tyvärr kunde de inte göra det eftersom Internetuppkopplingen inte räckte till för spelande på det sättet.
Något som förvånade mig var att var och en spelade det spel den kände för
och några spelade inte alls utan surfade på nätet och tog hem saker. Jag
trodde att spelandet skulle vara mer organiserat. Många valde att spela
Counter Strike och bildade lag via nätverket. På så sätt kunde spelare vara
i samma lag, men sitta utspridda i olika rum. På lördagskvällen skulle en
turnering börja fram på kvällskvisten. I vilket spel var inte helt klart, när
jag var där, men det var fritt fram för dem som ville vara med.
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På lördagseftermiddagen gjorde jag ett besök i spellokalen igen. Den såg
ut ungefär som jag lämnat den, förutom att innehållet i packningarna var
mer utspritt, det var varmare, luktade mer chips och deltagarna började se
lite svettiga ut. Känslan var nästan precis som dagen efter en övernattning
på fritids.
Nu var det flera som spelade Q3 och jag satt länge bakom ett par killar
och tittade och lyssnade. När spelet var slut passade jag på att ställa lite
frågor. De tog sig verkligen tid att visa och berätta om spel, spelande, klaner
och datapartyn. Det visade sig att de här killarna var lite äldre (den ene var
23 år) och att de var ansett duktiga på Q3. Deras klan heter Omega och
fi nns med på Fragzones hemsida. (En sida på nätet där klaner presenterar
sig och rankas.) En av arrangörerna kom förbi och stannade kvar och deltog
i samtalet. Han berättade att Omega var en känd klan och att det pratades
om att deltagarna var kaxiga och så vidare och jag förstod att arrangörerna
blivit både nervösa och stolta när Omega ville komma på deras lan. – Men
de var ju trevliga, säger killen. En viss respekt och stolthet tyckte jag mig
fortfarande kunna höra i hans röst.
Omega-killarna berättade att för att kunna spela spel som Counter
Strike, Q3 med flera i nätverk krävs en bra uppkoppling. Detta är en av
anledningarna till att man träffas på sådana här ”spelpartyn” (lan). När
man inte träffas på lan och spelar träffas man hemma hos någon med bra
uppkoppling, men det säger sig självt att det har sina begränsningar. Dels
är det förmodligen inte helt vanligt med bra uppkoppling i hemmen och dels
bor de flesta i gymnasieålder fortfarande hemma hos föräldrarna och vilka
föräldrar tycker att det är okey att ha matbordet belamrat med sladdar,
datorer och ungdomar dygnet om under en helg?
Killarna poängterade också att det sociala är viktigt, att det är kul att
träffa andra spelare och därför deltar man i lan. Arrangörskillen berättade
att han är med i två olika klaner. Den ena klanen är en klan med kompisar
i hemstaden och den andra en juniorklan där medlemmarna inte känner
varandra från början utan anslutningen sker via nätet och medlemmarna
är geografiskt spridda, om jag förstått det riktigt. Att vara med i två klaner
kunde inte Omega-killarna tänka sig. De poängterade det sociala och umgänget under och utanför spelandet. Det handlade nog också för dem om
lojalitet mot sin klan. Arrangörskillen försvarade sig med att han egentligen
är en bättre lagspelare än nivån på spelet i kompisklanen och därför är han
med i ytterligare en klan där spelarna som är med tillsammans kan nå högre
höjder. En annan anledning till att man är med i flera klaner kan vara att
man vill spela mer. (Fler klanmedlemsskap ger fler speltillfällen.)
Alla tre killarna var överens om att det kunde vara svårt att ta med en ny
klanmedlem via nätet. (Många klaner annonserar efter medlemmar på sina
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hemsidor.) Dels därför att de kanske inte bor i närheten av varandra och då
inte kan träna lagspel med alla fysiskt närvarande, vilket ansågs viktigt av
killarna. Men också för at en person som uppfattas som en duktig spelare
på nätet kan vara en person som inte alls fungerar bra socialt i laget. För
att bli ett bra lag gäller, som för alla andra lagtävlingar, att man tränar
tillsammans och blir samkörda.
Killarna berättade för mig att det finns de som lever på att spela Q3. Den
bäste i världen spelade förra året in en kvarts miljon dollar. Sverige bästa Q3
klan heter All Stars och de står sig bra i den internationella konkurrensen.
Omega visade mig All Stars hemsida. I Sverige kan prispengarna som bäst
ligga på 15 000 kronor. Omega visade också sin egen hemsida. Där fanns
till exempel information om vilka klaner de mött. Av de matcher som fanns
med hade de endast förlorat två och en av dem var just mot All Stars. Jag
förstod att trots förlusten fanns det en hel del status i att ha mött dem.
All Stars är sponsrade och bland annat så har de möjlighet att spela
obegränsat på ett Internetcafè med bra uppkoppling. Jag frågade om det
var en dröm som medlemmarna i Omega har, att kunna försörja sig på att
spela. Han som var 23 kunde inte tänka sig det, utan såg spelandet som en
hobby, medan den, som jag tror, yngre killen gärna skulle ägna sig åt spel
på heltid under en begränsad tid till exempel i ett år.
Alla spelare har nick-names, några som jag stötte på i fredags var till
exempel Aristoteles och Bajsmannen. En viss variation med andra ord…
23-åringen berättade att ofta känner de igen varandra som spelare under
nicknamet, men inte till utseendet. Kompisen bredvid kände han först till
som spelare, sedan till utseendet och först senare kopplade han ihop nicknamet med personen.
Vissa spelare är kända (till nicknamet) och det pratas om dem med vördnad. Med skadeglädje också. En känd och duktig lagspelare fick nyligen
stryk i en ”man mot man”-match mot en betydligt lägre rankad spelare.
– Det är ju inte så kul om sånt kommer ut, som arrangörskillen sa.
Detta med bra uppkoppling återkommer i olika sammanhang. Olika
uppkopplingar går olika snabbt och det får förstås betydelse för spelandet.
Den som sitter med en långsam uppkoppling riskerar fördröjning som gör
att han/hon inte ser i realtid vad som sker på skärmen. Risken är att den
som har långsam uppkoppling blir upptäckt av de andra innan han fått syn
på dem och risken är förstås stor att bli dödad då.
Tyvärr hann jag inte prata med tjejerna på lördagen heller. De var tre stycken
på lördagen. Jag var bara där i 1,5 timme och fastnade hos killarna i Omega.
En annan anledning var att tjejerna satt så till att det var svårt för mig att
ta mig fram och ställa mig bakom dem.
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Min upplevelse av lanet är att det var en lugn tillställning och att de här
spelande ungdomarna faktiskt valde att sitta framför en datorskärm en hel
helg före att gå ut och roa sig på sta’n. Det enda i drogväg som förekom på
lanet var förmodligen koffeinet i colan, men det kan jag förstås inte veta
säkert.”
Efter besöket på lanet funderade jag vidare på vilken metod jag skulle
välja för den empiriska undersökningen. Observation hade nu dykt upp som
ett alternativ. En fråga var hur deltagande jag i så fall skulle vara? Skulle jag
gå så långt som att bli datorspelare? Var det kanske en etnografisk studie
det här skulle bli?
Min erfarenhet av datorspelande kändes fortfarande för liten för att i det
här läget välja metod. Istället bestämde jag mig för att gå på ytterligare lan
och se vart det skulle leda. Vid nästa lanbesök hände inte mycket annorlunda
saker än vad som skedde vid det första besöket. Eftersom lan är ganska
tysta och stillsamma tillställningar, där mycket av det som händer antingen
sker otroligt snabbt på en skärm eller i den som spelar, började observation
kännas som ett svårt sätt att studera datorspelandet på. Den information
som jag ditintills fått hade jag inte främst observerat mig till utan erhållit
genom spontana samtal med spelarna. Alla som jag pratade med på lanet
var mycket positiva och svarade trevligt på mina frågor. Trots det var jag
rädd att störa dem. De var ju ändå där för att spela och jag avbröt dem med
mina frågor. Dessutom distraherade spelandet dem ibland när vi pratade.
Att föra några mer ingående samtal under dessa förhållanden tycktes inte
framkomligt.
Tanken på att själv bli spelare hade slagit mig. Min obefi ntliga erfarenhet
av datorspelande av den typ som spelas på lan skulle kräva mycket övning
av mig om jag skulle bli en fungerande datorspelare och landeltagare. Att
ta tid från forskarutbildningen till detta verkade vid närmare eftertanke
inte rimligt. Med en 1-åring hemma tycktes det lika orimligt att försöka bli
datorspelare på fritiden. Förutsättningarna för att bli något annat än en oerhört taffl ig spelare tycktes inte fi nnas. Detta tillsammans med mitt kön och
en åldersskillnad på åtminstone tjugo år i förhållande till målgruppen fick
tanken på en studie med mig som spelare att kännas pinsamt obekväm. Det
är en sak att vara i dessa sammanhang i egenskap av en novis som bemödar
sig med att lära sig om spelandet och en helt annan sak att försöka smälta
in, som spelare eller som deltagare på annat sätt. Ytterligare ett problem
med att studera datorspelare på lan är svårigheten med att informera alla
deltagare om mitt ärende. Spelare kommer och går och de sitter ibland i
flera olika rum. Mot bakgrund av detta beslutade jag för att inte försöka
bli datorspelare och inte försöka smälta in på något annat sätt heller, utan
fortsätta besöka lan på det sätt som jag gjort tidigare, det vill säga som
Carin 39 år och forskarstuderande i pedagogik.
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När jag varit på lan har jag försökt observera så mycket som möjligt
av spelandet och det som händer runt omkring, men några systematiska
observationer har det inte varit frågan om. Där emot har mina besök på
lan givit mig en känsla för vad datorspelande handlar om och ibland har
sådant som jag iakttagit blivit till ett samtalsämne under intervjuerna. En
hel del av det som jag tar upp i del 3 och som handlar om datorspelares stil
har sitt ursprung i iakttagelser som jag gjort på lan.
Den kvalitativa forskningsintervjun
”Malmletaren” och ”resenären” är två metaforer för intervjuaren som Kvale
(1997) använder sig av. Vilken typ av intervjuare någon ser sig som har med
vilken syn på hur kunskap bildas personen ifråga har. Malmletaren tänker
sig att kunskapen som han eller hon söker ligger dold i respondenten i väntan
på att intervjuaren ska vaska fram och bringa den i dagen. Fynden analyseras med hjälp av olika metoder och viktigt är att bevara dessa så orörda
som möjligt. Dess värde bedöms sedan utifrån hur väl fyndigheten bevarats
genom hela processen. Intervjuaren som resenär är ute på en resa vars mål
är den berättelse som ska berättas när han eller hon kommer hem. Vägen
är de möten med platser och människor som görs, möten där intervjuaren
får människor att berätta om sig själva och sin värld. Av dessa berättelser
skapar resenären nya berättelser vilkas estetiska form har betydelse för hur
mottagarna kommer att ta till sig dem och det är i det berättelsernas giltighet ligger. Den resa som resenären gör antas leda till ny kunskap om det
studerade fenomenet, men den kan också leda till att resenären förstår sig
själv på ett annorlunda sätt. Att vara en intervjuande resenär är helt enkelt
att vara ute på en personlig bildningsresa.
Jag identifierar mig med intervjuaren som resenär. Min resa har fört mig
till platser för olika lan och till möten och samtal med olika spelare. Min
ambition har varit att förstå datorspelandet inifrån spelarna. För att lyckas
med detta insåg jag att samtalen med spelarna måste få en mer strukturerad
form än de spontana samtal som förekom på lanen.
Den typ av forskningsintervju som Kvale (1997) tar upp är den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Han defi nierar denna som ”en intervju
vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt
att tolka de beskrivna fenomenens mening” (sid. 13). I forskningsintervjun
byggs kunskapen upp genom det samspel som sker mellan intervjuare och
den intervjuade.
I professionella intervjuer, så som forskningsintervjun, uppstår ofta en
maktobalans mellan intervjuare och den intervjuade genom den större
erfarenhet av intervjusituationer som intervjuaren vanligtvis har. Det är
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dessutom intervjuaren som leder samtalet och som avgör vilka frågor som
ska ställas (Kvale, 1997). Denna maktobalans befarade jag kunde bli större
vid intervjuerna av datorspelarna än i många andra sammanhang. Främst
beroende på att datorspelande är en av media och vuxenvärlden kritiserad
sysselsättning kring vilken det dragit igång en moralisk panik. Jag ville
inte bli uppfattad som en företrädare för denna moraliska panik eftersom
jag trodde att det skulle kunna påverka samtalet negativt. Istället ville jag
försöka skapa ett så förutsättningslöst och uppriktigt samtal som möjligt.
Ett led i att nå mer av symmetri mellan mig och datorspelarna har varit att
intervjua mer än en spelare i taget. När jag kontaktade de tre spelare som
jag hittat med hjälp av enkäten bad jag dem att ta med sig en eller ett par
spelande vänner till intervjun. Dessa killar hade senare vid intervjutillfällena
var och en med sig en vän. På så vis gav jag dem åtminstone ett övertag till
antalet. Jag undvek också att göra intervjuerna på gymnasieskolorna eftersom jag då skulle kunna förknippas med rollen som lärare. Istället gav jag
spelarna möjlighet att välja var intervjun skulle ske. Jag sa till dem att de
kunde föreslå ett fi k eller annan för dem bekväm plats, men erbjöd också
min arbetsplats som ett alternativ. Med i bilden fanns också en önskan från
min sida att det skulle vara en förhållandevis tyst plats eftersom jag hade
för avsikt att spela in samtalet. Detta kände mina kontaktpersoner till. Alla
tre valde att komma till min arbetsplats.
Det fi nns flera fördelar med att intervjua i grupp och det är dels att det
kan ge större trygghet för dem som blir intervjuade vilket ökar chansen att
de vågar ge uttryck för sina verkliga uppfattningar, men också att innehållet i samtalet blir rikare genom att de intervjuade kompletterar varandras
utsagor. Dessa fördelar kan i vissa situationer bli till nackdelar vid gruppintervjuer. Den som har en i sammanhanget udda uppfattning väljer kanske
att hålla inne med den vilket ger mindre nyanserad information. Den risken
fi nns också om någon av de intervjuade är mer dominant än någon annan.
En annan situation som kan uppstå är att de intervjuade istället för att
komplettera varandras utsagor på ett genuint sätt vill överträffa varandra
i beskrivningen av sin gemenskap. En förutsättning för en givande gruppintervju är att intervjupersonerna är trygga och har förmågan att samspela
med varandra (Repstad, 1988).
Vid intervjuerna med datorspelarna har jag enbart upplevt det som positivt när de varit två eller tre stycken som intervjuats samtidigt. Att de
kompletterat varandras uppfattningar har givit mig ett rikare material och
inte vid något tillfälle har jag uppfattat det som att någon inte vågat ge uttryck för sin åsikt. Tvärtom har olika uppfattningar kommit till uttryck i
flera av samtalen och exempel på detta fi nns med i den redovisade empirin.
Att samtalsklimatet varit tryggt och öppet hänger förmodligen samman
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med att jag enbart genomfört intervjuer med personer som är bekanta med
varandra sedan tidigare och som delar spelandets gemenskap. Vid flera av
intervjuerna har dessutom den spelare som varit min kontaktperson själv
valt vem han eller hon velat ta med sig till intervjun.
Jag må vara mer professionell på att intervjua än vad de ungdomar jag
mött är, men de är proffs på datorspel. De är ytterligare ett övertag som jag
varit öppen med att de haft.
Kvale (1997) förstår den kvalitativa forskningsintervjun som en metod att
försöka nå så förutsättningslösa skildringar av de intervjuades livsvärld som
möjligt. Intervju kräver samtidigt som den är förutsättningslös en känslighet
för ämnet och en viss förkunskap om detsamma. För att klara balansen här
emellan menar Kvale att intervjuaren måste inta något som han kallar för en
medveten naivitet. Denna medvetna naivitet har jag försökt nå bland annat
på det vis som jag beskrivit ovan.
Den inledande intervjun (se bilaga 2) gjordes med arrangörerna av det lan
som var det första som jag besökte. De var fyra stycken som arrangerade
lanet, men en av dem uteblev från intervjun och jag har inte intervjuat
honom vid något senare tillfälle heller. Det visade sig att en av killarna spelade actionspelet Counter Strike, en annan rollspelet Ultima Online medan
den tredje inte främst var spelare utan mer intresserad av datorteknik och
att umgås på lan. Efter denna första intervju ville jag följa upp med enskilda
intervjuer med de båda spelande killarna. Detta kunde båda tänka sig att
ställa upp på och jag utarbetade nya intervjufrågor för var och en av dem
där jag följde upp och ville att de skulle utveckla sådant som de sagt i den
inledande intervjun (se bilaga 3 och bilaga 4). Med utgångspunkt från dessa
samtal utarbetades sedan den intervjuguide som kom att användas för alla
intervjuer utom den sista (se bilaga 5). Den sista intervjun genomfördes
med två tjejer och det enda som skiljer från den tidigare intervjuguiden
är en fråga om hur det är att vara tjej och datorspelare (se bilaga 6) Intervjuguiden har naturligtvis kompletterats med spontana frågor utifrån det
som de intervjuade valt att ta upp. Kvale (1997) talar om den kvalitativa
forskningsintervjun som fokuserad, i den bemärkelsen att den tar upp teman
som berör den intervjuades livsvärld, snarare än strikt standardiserad med
frågor som måste ställas i en bestämd ordning och som intervjuaren inte
går utanför.
Platsen för intervjuerna har, förutom min arbetsplats, varit två olika lan
och lokaler i anslutning till dessa. Några av intervjuerna har skett under
pågående lan, medan några skett efter att vi bestämt tid vid ett annat tillfälle
då det inte varit lan. I ett fall har jag blivit tipsad om en kille som brukade
vara på lanet och som spelade ett visst spel. Honom ringde jag upp och
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frågade om han kunde tänka sig att var med i undersökningen, vilket han
kunde. Övriga intervjuade spelare har jag frågat på plats om de kunnat
tänka sig att vara med på en intervju. (Undantaget de två tjejer som jag fick
kontakt med per e-post med hjälp av arrangörerna av Dreamhack.) I dessa
fall har jag inte haft möjlighet att informera om undersökningen förrän där
och då på plats. I den information jag givit har jag talat om vad jag heter, att
jag är forskarstuderande och var, vad undersökningen handlar om, att jag
vill spela in intervjun och att resultatet kommer att redovisas på ett sådant
sätt att deltagarna kommer att vara anonyma. Frivilligheten i deltagandet
har understrukits av mitt sätt att fråga om vederbörande kan tänka sig att
ställa upp på en intervju. I övriga fall har jag givit denna information vid
en tidigare kontakt.
Ibland har intervjun skett omgående och ibland har jag fått vänta ett par
timmar tills spelarna kunnat tänka sig att ta paus. Bara i något enstaka fall
har den jag frågat sagt att den inte vill ställa upp på en intervju. Mitt samlade
intryck är att det varit uppskattat bland spelarna att få berätta för mig om
sitt intresse för datorspelande. Både från dem som jag intervjuat och från
många andra som jag mött på lan har jag upplevt en positiv inställning till
att jag som vuxen intresserar mig för deras verksamhet. Att en intervju kan
bli till en positiv upplevelse för den intervjuade är något som Kvale (1997)
tar upp. Att den intervjuade får tala med någon om något som intresserar
dem båda är en grogrund för att samtalet blir till en positiv upplevelse. För
mig har samtalen med datorspelarna varit mycket givande och positiva och
vi har till exempel vid flera tillfällen skrattat gott tillsammans. Jag kan bara
hoppas att de jag intervjuat åtminstone i någon mån upplevt samtalen på
liknande sätt.
Bearbetning och tolkning
Inspelade intervjuer brukar skrivas ut för att i textform tolkas och analyseras. Hur utskriften ska se ut och vad som ska tas med av upprepningar,
pauser och tonläge råder det olika uppfattning om och här fi nns inte ett sätt
som kan anses vara det rätta. Kvale menar att det är viktigare att fråga sig
vad som är ett lämpligt sätt att skriva ut en intervju på med utgångspunkt
i den egna forskningens syfte. I vissa fall kan det innebära att vara väldigt
detaljerad när det gäller hur någon säger något i andra fall kan det vara att
ge intervjun en mer litterär stil för att på så vis få fram meningen i det som
den intervjuade berättar. Det är viktigt att ha i minnet att redan det att
skriva ut en intervju är en tolkning i sig. Hur en intervju sedan ska analyseras
bör vara klart innan intervjun genomförs (Kvale, 1997). Vid intervjuerna
av datorspelarna har bandspelare eller minidisc använts. Hela intervjuerna
har sedan skrivits ut i en form som kan liknas vid hur dialog brukar se ut i
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en pjäs i textform. Hummande, pauser, skratt och fniss har markerats när
jag tolkat det som att det har betydelse för meningen i det som sägs. Under
tiden som intervjuerna skrevs ut antecknade jag vid sidan av tolkningar som
dök upp och som handlade om hur jag skulle kunna förstå datorspelande.
Nästa steg i forskningsprocessen är att analysera, eller med ett annat
ord tolka, intervjuerna och avtäcka den mening som fi nns i dem. Analysera
innebär att något skiljs ut och delas upp i delar. För detta finns inte någon
självskriven metod, däremot kan man tala om vissa generella förhållningssätt när det gäller analys i samband med kvalitativa metoder. Kvale nämner
fem metoder med hjälp av vilka det är möjligt att analysera mening i intervju.
Han benämner dessa för meningskoncentrering, meningskategorisering,
narrativ strukturering, meningstolkning och meningsskapande genom ad
hoc. Den sistnämnda metoden är egentligen ingen bestämd metod utan mer
en beteckning för användande av olika tekniker på samma material för att
skapa mening (Kvale, 1997).
Jag har inte använt en enskild av dessa metoder utan snarare en blandning
av meningskategorisering och meningstolkning, eller om man hellre vill,
meningsskapande ad hoc.
Meningskategorisering innebär att man försöker dela upp innehållet
i intervjuerna i kategorier. Dessa kategorier kan vara bestämda i förväg,
men de kan också sökas mer spontant. Meningstolkning kopplar Kvale till
hermeneutisk fi losofi och menar att det här rör sig om en mer vittgående
och djuplodande tolkning av meningen. Intervjuerna tolkas ur ett bestämt
teoretiskt perspektiv eller med en bestämd metod och syftet är att tolka
bortom det konkret sagda för att istället få syn på relationer och strukturer
som inte syns vid första anblicken. Ett visst teoretiskt perspektiv eller en
viss metod hjälper uttolkaren att hålla den distans till intervjuerna som är
nödvändig för denna djupare tolkning (Kvale, 1997).
I mitt fall gick analyserandet av intervjutexterna till så att jag bröt ned
Gadamers begrepp Spiel, eller egentligen den process som lekandet och
spelandet beskrivs som, i mindre och i den här situationen hanterbara
delar. Dessa delar blev sedan de kategorier med vars hjälp jag analyserade
intervjutexterna. Ungefär två tredjedelar av innehållet i intervjutexterna
gick att kategorisera med hjälp av lekbegreppet. Det som inte rymdes där
skapade jag egna kategorier åt beroende på innehåll. Dessa kategorier fick
beteckningar som kommunikation, gemenskap, attityd, kunskap och kön.
De teoretiska begrepp som dessa kategorier sedan tolkades utifrån är begreppen vänskap och stil. Någon gång under denna fas av analyserande och
tolkande bestämde jag mig för att hermeneutik skulle vara avhandlingens
övergripande teoretiska utgångspunkt och att de begrepp som jag använde
som tolkningsverktyg skulle vara möjliga att inordna där under. De begrepp
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vilka jag använder att tolka intervjutexterna med kommer främst från
Gadamer och Ricoeur. Begreppen fungerar som ett sätt att hålla distans till
det som omedelbart sägs i intervjuerna och där med som ett sätt att utvidga
tolkningen. Gadamer, Ricoeur och ytterligare några andra, vars begrepp jag
använder att tolka utifrån, kan ses som mina medtolkare.
Den som tolkar utgår från vissa antaganden vilket har inverkan på vilka
frågor som ställs till en text och det i sin tur får förstås följder för vad uttolkaren fi nner i texten. Kvale (1997) tar upp några hermeneutiska distinktioner som hänger samman med vilka frågor som kommer att ställas till
en text. Jag kommer nedan att exemplifiera ett par av de tolkningsproblem
som Kvale lyfter fram med min egen undersökning om datorspelande. Det
första tolkningsproblemet handlar om huruvida det är den mening som en
författare avsett med en text som ska tolkas eller om det är den mening som
en text har för någon idag som är aktuell? Överfört till min undersökning
måste jag ta ställning till om mitt syfte är att förstå de enskilda datorspelarnas uppfattning om sitt spelande eller om jag via spelarnas skildringar av
spelandet vill göra en bredare tolkning av datorspelandet i ett större sammanhang till exempel som samhällsfenomen? Nästa tolkningsproblem rör
om en text ska tolkas bokstavligt eller om det är textens atmosfär som är
föremål för tolkningen? På vilken nivå ska jag tolka det datorspelarna ger
uttryck för? Ska det tolkas på en direkt nivå eller är det de underliggande
betydelser som spelarna inte själva är så medvetna om att de kan ge dem
ett tydligt uttryck intresserar mig? Ett tredje tolkningsproblem handlar
om ifall det fi nns en tolkning av en text som kan sägas vara den riktiga
eller om det är accepterat med en mängd olika tolkningar? När det gäller
tolkningar av intervjutexter säger Kvale att om det sistnämnda är det som
accepteras är det inte möjligt att ställa som krav att olika uttolkare ska tolka
på samma sätt. Det väsentliga blir då istället att tydligt redovisa hur man
som uttolkare ger stöd för och argumenterar för sin tolkning så att andra
har möjlighet att granska tolkningen. Till sist tas problemet angående ur
vilka infallsvinklar ett ämne bör tolkas och i förhållande till vilket större
sammanhang upp. Kvale menar att de tolkningar som görs av intervjuer
ofta görs ur ett individualistiskt och idealistiskt perspektiv, medan sådant
som vilka sociala och materiella omständigheter som omger de intervjuade
personerna inte lagts lika stor vikt vid.
När det gäller de tolkningsproblem som Kvale nämner har mitt intresse
varit riktat mot att göra en bredare tolkning av datorspelande, att gå bortom
spelarnas individuella uppfattningar och sätta in spelandet i ett större sammanhang. Detta större sammanhang kan delas upp i ett socialt som rör
gemenskap och ett kulturellt. Den nivå som jag har valt att tolka på är inte
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den som behandlar det som omedelbart ligger i dagen utan den som rör
betydelser som ligger mer dolt i det som sägs. Ett exempel på detta är när
spelarna beskriver värdet i att spela och hur detta påverkar deras liv positivt
på olika sätt, då tolkar jag det i termer av att spelandet givit dem erfarenheter som lett dem till insikter. Erfarenheter och insikter är inte uttryck som
spelarna själva använder sig av, men det är så jag förstår det de säger.
Med stöd hos hermeneutiker som Gadamer och Ricoeur menar jag att
olika tolkningar av en text är fullt möjliga. Jag har försökt vinnlägga mig
om att vara tydlig med de perspektiv och de begrepp som jag tolkar med
hjälp av och också med hur jag argumenterar för mina tolkningar. De tolkningar jag gör har delvis ett individualistiskt perspektiv och de intervjuade
förekommer som enskilda individer i de empiriska delarna, men jag har
också lagt vikt vid att tolka de sociala och kulturella omständigheter som
omger de intervjuade i egenskap av spelare.
Att tolkningar skiljer sig åt när det gäller intervjuforskning är inte något
bekymmer i sig utan problemet är om inte de frågor som ställs till texten är
tillräckligt klart uttryckta. Kvale beskriver det här problemet genom att tala
om snedvriden och perspektivistisk subjektivitet. I det första fallet väljer
forskaren, med utgångspunkt i sin egen uppfattning, ut vad som ska tolkas
och redovisar sedan endast sådant som ger stöd åt de egna slutsatserna. Det
som strider mot slutsatserna tas inte upp. En perspektivistisk subjektivitet
råder ”när forskare som intar olika perspektiv och ställer olika frågor till
samma text kommer fram till olika tolkningar av meningen” (Kvale, 1997,
sid. 191–192). Jag har försökt undvika att hamna i det som Kvale kallar
för en snedvriden subjektivitet. I den samling intervjutexter som utgör mitt
empiriska material har jag i princip inte underlåtit att kategorisera någonting
och det är också så att i stort sett allt innehåll fi nns redovisat, antingen i
form av citat eller som beskrivningar av innehållet i samtalen. Det Kvale
avser med perspektivistisk subjektivitet är när olika personer tolkar en intervjutext ur olika perspektiv. I avhandlingens tre delar har jag försökt att ta
tre olika perspektiv på datorspelande, men fortfarande med en hermeneutisk
utgångspunkt.
Hermeneutiken är en filosofi som vill förstå hur människan blir människa.
Denna förståelse växer fram genom att människan som varelse förstås i
förhållande till texter och andra verk. Språket ses som grunden för vårt
lärande och vår förståelse och det är genom dialog med andra människor,
eller med texter och andra verk, som människan får kunskap. Att samtala
uppfattas inte bara som något bland allt annat som vi gör utan i samtalet
konstituerar vi oss själva och vår värld. Människan är en varelse som samtalar och språket är hennes verklighet. Längre fram i avhandlingen kommer
jag att komma in närmare på detta.
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För Kvale (1997) är hermeneutiken av vikt för den kvalitativa forskningsintervjun ur två aspekter. Dels genom den uppfattning om dialogen som
hermeneutiken är bärare av och som får betydelse för hur intervjun uppfattad som dialog blir till en text möjlig att tolka. Dels genom den syn på hur
en text tolkas och där även denna tolkning blir till en dialog mellan text
och uttolkare. Denna dubbelhet är något som enligt (Bjurström, Fornäs &
Ganetz, 2000) utmärker kulturstudier i och med att de kulturfenomen som
studeras där ses just som kommunikativa processer, det vill säga att kultur
är detsamma som kommunikation, men också att de metoder som används
är dialogiska i det att de grundar sig på tolkning och själva forskningen
uppfattas på så vis som kommunikation.
Det att förstå sig själva och världen är just vad datorspelarna gör genom
sitt spelande. Jag i min tur försöker först genom dialog med spelarna och
sedan med intervjutexterna förstå vad det innebär att bli människa genom
att spela datorspel. Denna situation kan beskrivas med Gadamers dubbla
mimesis, ett begrepp som jag kommer in på lite längre fram i denna del av
avhandlingen. Mycket kort beskrivet kan mimesis i det här sammanhanget
förklaras som att framställa en tolkning av något. Datorspelstillverkarna
framställer datorspelet och spelarna sin tolkning av det. I och med att båda
framställer samma sak är det, enligt Gadamer, egentligen fråga om en enda
mimesis. Kanske är det möjligt att tala om en trippel mimesis där speltillverkarna framställer spelen, spelarna sin tolkning och jag min tolkning av
vad spelarna säger om spelandet? Rimligtvis är det fortfarande samma sak
som framställs och därför en och samma mimesis som vi talar om.
Giddens använder uttrycket dubbel hermeneutik i det här sammanhanget
vilket betyder att någon tolkar något som redan är tolkat. Att göra en kulturanalys har med denna dubbla hermeneutik att göra genom att det som
analyseras är vad en viss verksamhet betyder för dem som ingår i den och
hur dessa skapar och tolkar de symboler som kommuniceras (Fornäs, 1993).
Sett ur ett kulturstudieperspektiv kan den undersökning jag genomfört
därmed beskrivas som en kulturanalys i och med att det som jag intresserar
mig för är vad datorspelandet betyder för spelarna och hur de tolkar den
symboliska kommunikation som spelandet är.
Tolkning och sanning
Hermeneutiken erbjuder ingen metod som steg för steg talar om hur en
korrekt hermeneutisk undersökning ska utföras. Detta därför att det inom
hermeneutiken inte fi nns någon tro på att en metod ensam skulle kunna
leda till den absoluta och fullständiga sanningen. Istället är uppfattningen
att den metod som används har betydelse för hur något sedan förstås.
Hermeneutiken är mer av ett förhållningssätt och det som en hermeneutisk
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analys kommer fram till är en tänkbar ”sanning” bland andra. Om detta
skriver jag också lite längre fram här i avhandlingens första del. Där nämner
jag även den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen, som en metafor för vårt
sätt att förstå. Det jag gör här nu är en utvikning av den hermeneutiska
spiralen kopplad till tolkning som metod. Gadamer använder sig av två
hermeneutiska spiraler där den ena bygger på en rörelse mellan helhet och
del och tillbaka till helheten igen. I den andra spiralen går rörelsen mellan
förförståelse och förståelse och tillbaka till förförståelsen igen. För Ricoeur
är mimesisprocessen en form av hermeneutisk spiral, men han talar också
om en spiral där uttolkaren rör sig mellan att förklara och förstå.
Det är tolkningsprocessen i den hermeneutiska spiralen som är rörelsen.
För att tolkningsprocessen ska sättas i rörelse krävs att vi förhåller oss på ett
öppet sätt till det vi möter, att vi har inställningen att den andre, till exempel
i egenskap av en annan människa eller en text, har något sakligt att komma
med och att det är möjligt att förstå. Det är förförståelsen i egenskap av
traditionen som gör att vi förväntar oss en viss mening i det vi möter. Det
ska inte uppfattas som om allt i traditionen redan är bekant för oss utan där
fi nns också det som är främmande. Likafullt är det utifrån förförståelsen
som vi förstår och skapar mening. Att förstå handlar om att förstå något på
ett lite annorlunda sätt än tidigare. På så vis ändrar sig förförståelsen under
tolkningens gång och det är det som är innebörden i att röra sig framåt i den
hermeneutiska spiralen. Rörelsen ger en allt djupare förståelse av meningen i
det som yttrats (Gadamer, 1997). Ricoeurs spiral med polerna förklara och
förstå är ett försök att förena den naturvetenskapliga forskningens krav
på förklaring med humanvetenskapernas krav på förståelse. Istället för en
dualism mellan dessa talar Ricoeur om ett dialektiskt förhållande och båda
momenten ses som nödvändiga i tolkningsprocessen. En inledande spontan
förståelse fördjupas ofrånkomligen med hjälp av förklaring. Överfört till
tolkningen av en berättelse innebär förklaring en analys av berättelsens
strukturer medan förståelsen gäller tillägnande av en mening. Här emellan
växer verkets mening fram för uttolkaren (Ricoeur, 1993).
Både Gadamer och Ricoeur menar att tolkningarna sker innanför den
hermeneutiska cirkeln. I det ligger att när vi närmar oss ett studieobjekt
så gör vi inte det förutsättningslöst utan vår förförståelse kommer att
avgöra vad vi ser. Att vi redan innehar en viss förståelse är nödvändigt
för att vi överhuvudtaget ska kunna tolka och förstå (Steinsholt, 1997).
Gadamers hermeneutik brukar benämnas för ”försoningens” hermeneutik
och Ricoeurs för ”misstankens”. En avgörande skillnad mellan dem är
deras uppfattning om i vilken utsträckning den tolkande har möjlighet att
upprätta en distans till det hon tolkar. Gadamer håller den möjligheten för
mindre än vad Ricoeur gör som är den av de båda som menar att kritisk
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tolkning inom cirkeln är möjlig. Det som försonas i Gadamers cirkel är den
tolkandes och den andres, till exempel ett konstverk eller en annan människa, förståelsehorisonter. Det här sker på ett mer smärtfritt sätt än vad
Ricoeur föreställer sig. För båda är dialog en förutsättning för tolkning,
men för Ricoeur avslutas inte dialogen i en horisontsammansmältning utan
den är en strid om tolkningar där både omtolkningar och förkastande av
tolkningar är nödvändigt. Det är traditionen som gör det möjligt för oss att
tolka, den är den ram vi tolkar utifrån, och som binder samman det fenomen som vi studerar med förflutna tolkningar (Gustavsson, 1996). Det som
skiljer Gadamer och Ricoeur åt här är att Ricoeur ser andra möjligheter för
den tolkande att hålla distans till traditionen, än vad Gadamer gör. Oavsett
vilket startar alltid vårt tolkande från en bestämd utkiksplats som styrs av
våra fördomar, tidigare erfarenheter och vår förförståelse (Steinsholt, 1997).
Egentligen talar Ricoeur hellre om en hermeneutisk spiral än en cirkel och
skälet till det är att han vill visa på en rörelse framåt i tolkandet, i motsats
till det som kan uppfattas som en ond, sluten cirkel där startpunkten redan
inledningsvis förutsäger slutpunkten, det vill säga tolkningarna bekräftar
bara den tidigare förståelsen (Ricoeur, 1984).
I avhandlingens del 1 har jag använt den hermeneutiska spiralen för att beskriva vad datorspelarna gör, men den går också att använda för att beskriva
vad jag själv gjort. Jag föreställer mig själva avhandlingsarbetet som en
hermeneutisk spiral i vilken jag genom mitt tolkande sakta rört mig framåt
varv på varv genom avhandlingens tre perspektiv. Utifrån vart och ett av
perspektiven har jag tolkat datorspelande och vart och ett av perspektiven
har bidragit till en förändrad förståelse av datorspelande. Erfarenheten och
den förändrade förståelsen från tolkningen av datorspelande ur ett perspektiv har följt med mig som en förändrad förförståelse när jag närmat mig
datorspelandet ur nästa perspektiv. Uttryckt som mimesisprocess motsvaras
del 1 i avhandlingen av mimesis 1 – prefigureringen – det vill säga min förförståelse av datorspelande. Del 2, 3 och 4 som består av de tre perspektiv
utifrån vilka jag tolkar datorspelande utgör mimesis 2 – konfigureringen
– mitt möte med datorspelande i form av de utskrivna intervjuerna. Slutligen kan del 5 förstås som mimesis 3 – refigureringen – min tillägnelse av
innebörden i det som datorspelarna säger i intervjuerna. Med andra ord
min förändrade förståelse av datorspelande, men också den förändring
som denna förståelse för med sig för mitt sätt att se på andra saker. Om
denna korta beskrivning av avhandlingsarbetet som en mimesisprocess tycks
kryptisk hoppas jag att det klarnar när jag i nästa del kommer närmare in
på begreppet mimesis.
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Spelarna och jag delar vårt samhälles och vår kulturs traditioner. Vi delar
denna gemenskap och på den vägen delar vi även till stora delar samma
förförståelse. Det gör det möjligt för mig att tolka och förstå det de säger
om spelandet. Samtidigt fi nns sådant som är så förgivet taget att jag inte har
möjlighet att få syn på det. Jag tolkar datorspelande från min förförståelse,
men eftersom jag är en medelålders kvinna som inte är datorspelare finns
det saker i spelandet som inte är synligt för mig. Med Ricoeurs ord finns
här ett överskott av mening som kommer att förbli otolkat på grund av att
jag inte har förmågan att fråga efter det. Samtidigt gör min förförståelse
som utforskare av datorspelande att jag kan förstå spelandet på ett sätt som
spelarna inte kan.
Att skapa distans till sina egna tolkningar och på den vägen rikta en
misstanke mot dem är svårt, men jag har på olika sätt försökt. Jag hade ingen
erfarenhet av datorspelande av det slag som de här ungdomarna ägnar sig åt
när studien inleddes, så just kring själva datorspelandet fanns en väldigt låg
grad av förförståelse hos mig. Redan vid den här tiden, när studien tog sin
början, fanns en vardagsuppfattning om datorspelande som något skadligt,
men med kännedom om moraliska paniker var jag misstänksam mot denna
uppfattning. Det är från den utkiksplatsen i den hermeneutiska spiralen som
mitt tolkande av datorspelande tog sin början. De erfarenheter jag fick av
att vara på lan och av att intervjua ungdomarna medförde att jag kom att
tolka datorspelande som mer berikande för spelarna än vad jag inledningsvis
hade en föreställning om.
Ett sätt att distansera sig från sin förståelse av ett fenomen är att tolka
den genom ett raster av teorier och begrepp. Länge var min tanke, egentligen
redan innan jag bestämt mig för att det var datorspelande jag skulle studera,
att använda mig av kritisk teori och Habermas kommunikativa handlande
som ett sådant tolkningsverktyg. Problemet som sedan uppstod var att jag
aldrig kunde föra en dialog med innehållet i intervjuerna ur detta perspektiv. Perspektivet kom att bli ett hinder för mitt tolkande och jag såg till sist
ingen annan möjlighet än att förkasta det. En tanke om att datorspelande
skulle kunna förstås som bildning hade samtidigt vuxit sig allt starkare och
ur denna har sedan mitt tolkande av datorspelande utvecklats. Jag fick helt
enkelt söka nya teorier och begrepp att tolka datorspelandet med hjälp av.
Ett annat sätt att distansera sig är att försöka krypa bakom de vardagsuppfattningar som fi nns kring ett fenomen och istället i ljuset lyfta fram
vad fenomenet verkligen betyder för dem med nära erfarenhet av det. Den
dominerande vardagsuppfattningen om datorspelande är oerhört negativ
och står i skarp kontrast till min förståelse av datorspelande. Av denna
anledning riktar jag min misstanke mot dessa vardagsuppfattningar.
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Ytterligare sätt att distansera sig är att rikta misstanken mot de egna
tolkningarna. Detta har jag gjort genom att be en person bemöta mina tolkningar. Personen ifråga har forskat på närliggande områden och har bland
annat studerat datoranvändande bland förskolebarn i förskolan.
Inom hermeneutiken antas sanningen i en form fi nnas i vetenskapen, i en
annan i konsten och dess olika former. Det ord som används för sanning i
det här sammanhanget är det grekiska ordet aletheia vilket kan översättas
med öppenhet. Innebörden i detta det aletiska sanningsbegreppet är att för
att fi nna sanningen måste vi öppna oss för den (Gustavsson, 2004). Både
Gadamer och Ricoeur använder sig av det aletiska sanningsbegreppet.
I del 1 kommer jag in på Gadamers sätt att se på sanningen i konsten, en
sanning i den bemärkelsen att konsten kan uppvisa ett visst sätt att se verkligheten på. Hur sant vi upplever ett kostverk har med graden av igenkännig
att göra. Vi blir uppmuntrade av att känna igen oss i ett konstverk och den
verkliga glädjen i detta är att konstverket förmår oss att plötsligt se något
nytt i det redan bekanta. Konsten bär på en möjlighet till insikt och det är
den insikten som är sanningen. I del 2 lyfter jag fram Gadamers användning
av ”det skönas begrepp” vilket inte är begränsat till olika konstarter utan
är läran om Varat, det vill säga lärandet om oss själva och vår verklighet.
Det sköna är inte någon livsnödvändighet, men vi behöver det för att leva
ett gott liv. Det sköna blir på så vis allt som kan uppfattas som lek och
dess uppgift är att förmedla mellan ideal och verklighet. Vi vänder oss till
det sköna för att vi söker mening för i det sköna finns möjligheten att göra
erfarenheter som kan bli till mening.
För Gadamer är sanning den äkta erfarenhet som sker i form av ett möte.
Förståelsen av meningen är sakens sanning och det som förståelsen syftar
till (Gadamer, 1997). För Ricoeur är aletheia kopplat till den hermeneutiska fantasin och dess möjligheter att via mötet med en text öppna för nya
världar. Enligt Ricoeurs uppfattning av aletheia är sanningen bara möjlig
att nå genom distans och den möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt som
distansen ger. Kommunikation och öppenhet är förutsättningar för att nå
sanningen (Kristensson Uggla, 1994).
Som jag förstår det finns sanningen i mötet med allt det som försätter
oss i ett lekande tillstånd, det vill säga alla de möten som sätter igång en
tolkningsprocess hos oss. Förmågan att erfara sanningen i det vi möter är
helt beroende av vår förmåga till öppenhet i mötet. Ett möte där dialog är
en förutsättning och där Ricoeur betonar en kritisk distans mer än vad
Gadamer gör.
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Kanske kan avhandlingens disposition fungera som en hermeneutisk spiral
även för läsaren. Upplägget i del 2, 3 och 4 är detsamma. Först kommer
ett teoretiskt avsnitt, därefter sammanfattar jag teoretiska resonemang och
begrepp så som jag förstår att de kan användas som tolkningsverktyg för att
tolka datorspelande. Efter det beskriver jag, ibland med hjälp av citat, vad
datorspelarna sagt och till sist gör jag min tolkning av detta. Detta sätt att
framställa perspektivet på upprepas flera gånger i varje del. Var och en av
de tre delarna avslutas med en mer övergripande tolkning av datorspelande
ur just det perspektivet.

Kvalitativa studier och dess kvalitet
Vad som kan uppfattas som kvalitet i kvalitativa studier är något som formas i samtal inom det akademiska samhället. Staffan Larsson (1994) har
lämnat ett bidrag till denna diskussion där han föreslår ett antal kriterier
för vad som kan betraktas som kvalitet i kvalitativa studier. Kriterierna
rör färdiga studier snarare än kvalitativ metod som vägen genom en studie
(Larsson, 1994).
Om Kvales syn på den kvalitativa forskningsintervjun fungerat som en
guide på min väg genom den studie jag genomfört är användandet av Larssons kriterier här ett sätt att visa hur jag tänkt kring avhandlingsarbetets
kvalitet under resans gång. Larssons kriterier är tänkta att fungera som hjälp
vid bedömning av kvalitet i kvalitativa studier. Av den anledningen vill jag
påpeka att min tanke inte är att göra någon sorts bedömning av kvaliteten i
min egen studie. Det är knappast min uppgift, men däremot ser jag det som
min sak att med utgångspunkt i kriterierna lyfta fram egna tankegångar
som gjort att avhandlingen fått den utformning som den har.
Kvaliteten i kvalitativa studier gäller, enligt Larsson (1994), dels det som
framställs uppfattat som en helhet, men också kvaliteten i resultatet och sådant som rör validitet. Nedan kommer jag att utgå från denna indelning.
Till kvaliteter i framställningen som helhet räknas sådant som perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. Perspektivmedvetenhet innebär en medvetenhet om att ingen skildring av verkligheten svävar fritt, utan
varje skildring görs ur något perspektiv. Inom hermeneutiken är detta en
grundläggande uppfattning vilken kan uttryckas som att den förståelse som
vi är bärare av alltid är det perspektiv genom vilket vi tolkar verkligheten.
För en hermeneutiker är perspektivmedvetenhet att vara medveten om vilket
perspektiv jag tolkar något ur och också redovisa sådant som kan vara av
särskild vikt i sammanhanget, även mer personliga erfarenheter. Detta kan
göras genom att förhålla sig till tidigare forskning på området, genom att
redogöra för den teori och de begrepp som används att tolka med hjälp av.
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För att läsare av en kvalitativ studie ska förstå hur ett resultat uppkommit
och vad det består i är det viktigt att den som genomfört studien är tydlig
med vilka tolkningsteorier som använts och hur, vad som är studerat och
vad som inte är det, vilken metod som används och teorier bakom den och
även att empiri är tydligt redovisad. Uppfattningar som den som utfört
studien kommit på sig själv med att ha kan också vara väsentliga att återge.
Om hänsyn tas till allt detta framstår tydligare de förhållanden under vilka
resultatet äger giltighet (Larsson, 1994).
En kvalitativ studies interna logik är ett kriterium som har att göra med
att mellan en studies olika delar, så som den fråga som ställs, sättet att
samla in och analysera data på och de antaganden som enligt ovanstående
bör nämnas som en medvetenhet om perspektiv, måste det fi nnas en inre
överensstämmelse. Larsson beskriver ett vetenskapligt arbete som ’ett slutet
system’. Bakom det uttrycket fi nns en tanke som härrör från hermeneutiken
som går ut på att en helhets delar helt och fullt måste rymmas inom helheten.
Det etiska värdet som ett kriterium handlar om skydd av dem som ingår i en
studie och att forskaren är ärlig när det gäller sannheten i studiens upplägg,
genomförande och resultat (Larsson, 1994).
När det gäller perspektivmedvetenheten har jag försökt att så tydligt som
möjligt visa på de tre perspektiv och de begrepp kopplade till dessa som
jag tolkar datorspelande utifrån. Mer personliga erfarenheter som kan ha
betydelse för hur jag förstår datorspelande har jag nämnt i inledningen.
Av dessa tror jag att mitt arbete som fritidspedagog på fritidshem är något
som starkt påverkat min förståelse av datorspelande. Jag har som sagt varit
inne på detta tidigare, men vill i det här sammanhanget tillägga att det
fanns två saker som vårt arbetslag satte särskilt högt och hade som uttalad
målsättning: det ena var att ge barnen förutsättningar att leka mycket och
länge utan att bli avbrutna och det andra att uppmuntra och stödja varje
barn i utvecklandet av vänskap. Bakgrunden till detta var att vi uppfattade
barnens dagar som splittrade genom ständiga byten av aktiviteter, platser
och gruppkonstellationer och att det missgynnade både leken och möjligheten att knyta vänskapsband.
Det märkliga är att jag inte förrän på slutet av avhandlingsarbetet, när
perspektiven sedan länge var valda, kom att tänka på att just lek och vänskap
varit så viktiga i mitt arbete som fritidspedagog. Innan dess hade jag haft
svårt att se någon starkare koppling mellan mitt yrke och min avhandling,
mer än att det rörde sig om aktiviteter på fritiden. När jag insåg kopplingen
blev jag mycket glad över att känna igen mig! Känslan var att jag efter en
mycket lång resa kommit tillbaka hem. Jag hade gått ett flera år långt varv
i det som kan kallas för en hermeneutisk cirkel. Den förståelse jag genom
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avhandlingsarbetet fått för lekens och vänskapens betydelse, inte bara för
individen utan också i ett större sammanhang, kastar nytt ljus över den
verksamhet som jag arbetade i för snart tio år sedan och den bekräftar det
som vi som praktiker då uppfattade som viktigt.
I sin syn på det vetenskapliga arbetet som ett slutet system hänvisar
Larsson till hermeneutiken och det han syftar på är att det ska vara konsistent inom arbetets ramar. I denna avhandling är hermeneutiken dessutom
tänkt att fungera som den ram som håller ihop det här systemet. Perspektiv
och begrepp är lånade från hermeneutiska sammanhang och det har också
varit min ambition att använda dem som tolkningsinstrument i spåren av
en sådan tradition.
Nästa aspekt av kvalitetskriterier i kvalitativa studier rör resultatens kvaliteter. Dessa kan delas upp i innebördsrikedom, struktur och teoritillskott.
Innebördsrikedom handlar i hermeneutiska sammanhang om att kvalitet är
att i en tolkning av något fenomen se olika nyanser. En god struktur innebär
ett krav på, trots innebördsrikedom, att resultatet är lätt att överblicka och
begripa. Genom tydliga tolkningar inom vilka en större del av den insamlade datan ryms, hellre än enstaka fall, underlättas balansen mellan krav
på innebördsrikedom och god struktur. En god struktur är också en fråga
om att en studie har en röd tråd genom vilken alla studiens led kan följas
och där det som är centralt lyfts fram som detta. Ytterligare en kvalitet hos
resultatet är att det är ett tillskott till den teori som existerande innan och
i någon mån innebär en förändring av denna teori. Med teori menas här
detsamma som att i den insamlade datan upptäcka mönster och grundläggande drag. I redovisningen av resultatet ska detta lyftas fram och sättas i
relation till mer övergripande teorier för att det ska vara möjligt att tala om
ett teoritillskott. Larsson påpekar att vad som betraktas som ett teoritillskott kan skilja sig åt mellan olika forskningsansatser. Inom tolkningsteori
”kan det handla om att gestalta en viss verksamhet på ett oväntat sätt med
hjälp av tolkningsteorins begrepp”. Egentligen kan detta inte ses som ett
teoritillskott utan snarare som ”att slå en brygga mellan det studerade fallet
och en mer allmängiltig kunskap” (Larsson, 1994, sid. 176).
De tre perspektiven i avhandlingen, datorspelandets bildande, sociala och
kulturella mening, är tänkta att lyfta fram den innebördsrikedom som Larsson talar om. Datorspelande som lek, vänskap och kultur är datorspelande
sett ur tre olika perspektiv.
I en ambition att uppnå en god struktur har avhandlingen givits ett
upplägg där vart och ett av perspektiven, både teoretiskt och empiriskt,
redovisas var för sig. Perspektiven är aspekter av datorspelande där fokus i
det första perspektivet ligger på individen för att sedan flyttas utåt för varje
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perspektiv, först till gruppen och sedan till kulturen. De olika delarna i avhandlingen där perspektiven återfi nns har i stort sett samma upplägg. De
börjar med en genomgång av de teorier och begrepp som utgör perspektivet.
Därefter följer ett avsnitt där teori och begrepp lyfts fram så som de kommer
att användas som tolkningsverktyg och till sist görs tolkningar av empirin.
I mitt eget tolkningsarbete har det mellanled jag beskriver varit en viktig
länk mellan teori och empiri. Min förhoppning är att det kan fungera på
samma sätt för läsare av avhandlingen.
Att förstå datorspelande som ett ungdomskulturellt fenomen som är
socialt och på olika sätt utvecklande och lärande kan inte betraktas som
något oväntat. Det som möjligtvis kan uppfattas som oväntat är att förstå
datorspelande i termer av bildning. När Gadamer talar om lek och bildning och Ricoeur om mimesis och nygestaltning är deras exempel främst
hämtade från det fi nkulturella området. Gadamer utgår i sin beskrivning
av leken och spelet från olika typer av konstverk medan Ricoeur tar sin
utgångspunkt i texter och då ofta i klassiker ur vår västerländska kanon.
Det oväntade skulle i så fall vara att jag använder deras teorier och begrepp
på ett fenomen som kommer från det populärkulturella området och som
även inom detta område ofta betraktas som en lägre stående form av kultur.
Samtidigt är indelningen fi n- respektive populärkultur redan överskriden
inom ungdomskulturforskningen.
Validitetskriterier, till sist, delas av Larsson (1994) upp i diskurskriteriet,
heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens och det pragmatiska kriteriet. En god kvalitet enligt diskurskriteriet innebär att en studies resultat
håller för en prövning av dess mening och dess argument. Prövningen av
validiteten fi nns i det samtal som följer på att en studies resultat tillkännagivits. Disputationen är ett exempel på en sådan validitetsprövning. Det
samtal som förs där, men också i andra sammanhang kring en studie, är mer
att uppfatta som ett meningsutbyte där ingen sitter inne med en fullständig
sanning, men möjligtvis ett mer hållbart resonemang. Kravet på att en kvalitativ studie har ett heuristiskt värde innebär att den ska vara ett bidrag till
den kunskap som redan fi nns. Vägen till denna nya kunskap går genom en
framställning som leder till ”ett nytt sätt att se på verkligheten” (sid. 179).
Ricoeur (1993) uttrycker det som att framställningen förmår en läsare att
se på verkligheten så som… När så är fallet återstår nygestaltningen, det
vill säga en förnyad förståelse vilken leder till ett förändrat sätt att uppfatta verkligheten på. Larsson (1994) talar om det sistnämnda som att en
verkningsfull analys är en som med sin bild av verkligheten lyckas förvissa
läsaren på ett sådant sätt att bilden blir en del av dennes tänkande.
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I vilken utsträckning någon lyckas förmedla sin bild av verkligheten till
någon annan hänger bland annat samman med hur språket i framställningen
är utformat. Tydlighet och enkelhet är ledord här. Tydligheten ställer krav på
noggranna tolkningar och på ett väl avvägt språkbruk för att en nyanserad
och ingående bild av det studerade fenomenet ska vara möjlig att förmedla.
Enkelhetens lägsta krav är att språket ska vara begripligt för den grupp
som studien vänder sig till, men hellre ska språket vara sådant att även
läsare utanför denna grupp ska kunna ta till sig studien. Detta har med
hermeneutikens kunskapsintresse att göra, en ökad förståelse mellan människor, vilket jag återkommer till längre ned i samband med det pragmatiska
kriteriet (Ödman, 1979).
Den empiriska förankringen gäller relationen mellan verklighet och tolkning och hur väl dessa stämmer överens med varandra. Att stämma väl
överens innebär att en tolkning av ett fenomen är rimlig, men däremot inte
att den är den enda möjliga tolkningen. Larsson nämner olika former av
triangulering som ett sätt att validera en analys på. Det kan ske dels genom
att olika källor får komma till tals genom att datan samlats in med hjälp av
olika tekniker eller att olika teorier används vid tolkningen. Enligt Larsson
följer dock två problem med triangulering och det ena är att från olika källor kommer sannolikt olika svar att ges. Det betyder inte att något skulle
vara mindre sant än något annat utan är en följd av att vi alla tolkar på lite
olika sätt. Problem två är att forskaren alltid väljer vad som ska redovisas ur
det insamlade materialet (Larsson, 1994). Hermeneutikens sätt att hantera
detta på är genom yttre kontroll. Den går ut på att återkommande ställa sina
tolkningar mot det som uppfattas som ett grunddrag i tolkningsobjektet,
som exempel i de utskrivna intervjuerna (Ödman, 1979).
Kriteriet konsistens är centralt inom hermeneutiken. Det har med förhållandet emellan del och helhet att göra, hur en tolkning konstrueras genom en
rörelse här emellan. Delarna bildar en helhet samtidigt som varje del förstås
mot bakgrund av förståelsen av helheten. Bilden av helheten förändras i
takt med att någon del förstås på ett nytt sätt. Den hermeneutiska cirkeln
förklarar hur en tolkning går till, men den kan också fungera som en förebild
för hur det tolkande arbetet bör gå till. Hög kvalitet i det här sammanhanget
är när delarna, det vill säga datan, är så tajta som möjligt med helheten, det
vill säga tolkningen. Med andra ord att del och helhet överensstämmer i så
stor utsträckning som möjligt (Larsson, 1994). Ödman (1979) talar i det här
sammanhanget om inre kontroll, till skillnad från den yttre som nämnts
ovan. Den inre kontrollen går ut på att se till att det fi nns en logik inbördes
mellan tolkningarna. Det gäller dels tolkningen av delarna i relation till
varandra, men också tolkningen av delarna i relation till helheten.
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Till sist det pragmatiska kriteriet som är ett kriterium för validitet i
bemärkelsen vilka konsekvenser resultatet i en kvalitativ studie får för praktiken, det vill säga hur väl man lyckas nå praktiker med studiens resultat
och var i meningen består. Det pragmatiska kriteriet hänger samman med
vilket kunskapsintresse som är relaterat till den forskningsansats som en
studie har (Larsson, 1994).
Min ambition har från första stund, redan innan jag visste att den övergripande teoretiska utgångspunkten för avhandlingen skulle komma att
bli hermeneutiken och ännu mindre kände till dess kunskapsintresse, varit
att skriva på ett sådant sätt att så många som möjligt med intresse av
ämnet ska ha möjlighet att ta till sig texten. Med andra ord både de inom
den akademiska världen och de som fi nns utanför den. Det hermeneutiska
kunskapsintresset är förståelse. Den främsta anledningen till att jag försökt
skapa en så enkel och tydlig text som möjligt är att det varit vägen till min
egen förståelse, men min förhoppning är förstås att avhandlingens form och
språk också ska bidra till läsarens förståelse.
Det som Larsson tar upp kring empirisk förankring har jag redan varit
inne på i samband med de tolkningsproblem som Kvale lyfter fram. Vill
bara här passa på att förtydliga att det för mig inte har handlat särskilt
mycket om att välja ur datan vad som ska redovisas. I stort sett har ingen
data utelämnats, utan allt fi nns redovisat i avhandlingen. Visserligen i en
sammanfattande form, konstruerad av mig, där vissa detaljer givetvis kan
ha gått förlorade.
När det gäller konsistenskriteriet har jag tidigare i metoddelen beskrivit tolkningsprocessen som en hermeneutisk spiral där jag vandrat fram,
varv på varv, genom de tre perspektiven. Att det kom att bli just dessa tre
perspektiv som datorspelande tolkas utifrån var inte något som var givet
när tolkandet tog sin början, utan perspektiven har tillkommit ett efter ett
vartefter jag behövt verktyg att tolka med hjälp av. Den inledande tolkningen
gjordes med hjälp av Gadamers lek- och spelbegrepp. I och med att ungefär
en tredjedel av det insamlade materialet hamnade utanför denna tolkning
fortsatte jag att söka efter lämpliga teoretiska resonemang och begrepp att
tolka utifrån. En hermeneutisk utgångspunkt fanns med diffust i bakgrunden. Efter detta kom jag i kontakt med kulturstudier och sökte här efter
tolkningsmöjligheter, men det skulle dröja ytterligare innan jag upptäckte
begreppet stil som en sådan möjlighet. Innan dess hann jag stöta på Aristoteles vänskapsbegrepp och förstod så småningom att det fanns kopplingar
mellan detta och Gadamer. Här någonstans dök Ricoeur upp och jag insåg
att jag skulle kunna använda mig av hans tankegångar på ett sätt som kunde
komplettera mitt användande av Gadamers. Att avhandlingen skulle ha en
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övergripande hermeneutisk utgångspunkt hade vid det här laget vuxit sig
fram till en självklarhet. Till sist föll begreppet stil med rötter bland annat
hos Ricoeur på plats och de tre perspektiven var i och med det ett faktum.
Till en början framstod perspektiven som mer åtskiljda än vad de sedan
kommit att bli. Under tolkningsprocessen har de mer och mer bildat en
helhet och det är även så att exempel ur empirin fungerar under mer än
ett av perspektiven. Intresset för det estetiska är stort i den hermeneutiska
traditionen. Här fi nns detta kunskapsintresse i alla tre perspektiven.
Konsistensen i en studie hänger samman med uttolkarens förmåga att
röra sig mellan del och helhet i en framåtgående rörelse. Den förutsätter
en öppenhet hos den som tolkar, en öppenhet som leder vidare mot att se
nya saker i det som tolkas. Det är i öppenheten som sanningen, aletheia,
fi nns, uppfattad som ett sätt att se på verkligheten. I avhandlingen ryms ett
moment av sanning i det att jag öppet försöker förstå datorspelande. Ett
annat moment av sanningen är att jag i min förståelse av datorspelande håller distans till de vardagsuppfattningar om datorspelande som företrädare
för den moraliska paniken står för och istället försöker gå utöver dessa
uppfattningar.
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DEL 2

DATORSPELANDETS BILDANDE MENING

Med hjälp av begreppen Spiel (lek och spel) och mimesis tolkas här, efter
att begreppen först definierats, datorspelandets bildande mening. Lekandet och spelandet är, enligt Gadamer, människans väg till förståelse och
meningsskapande. Leken förmår oss att se bortom oss själva och öppna oss
för det främmande vi möter i leken. Vi tolkar och skapar mening utifrån
det vi möter, att tolka är helt enkelt att leka och leken uppfattas som människans sätt att vara på. Leken får oss att se på det som är bekant med nya
ögon, den gör att vi kommer till insikt. På det viset kan leken ses som en
metafor för bildning.
Mimesis är ett begrepp som både Gadamer och Ricoeur använder sig
av. Ursprungligen betyder mimesis efterbildning på grekiska, men i det här
sammanhanget ska mimesis snarare uppfattas som en process genom vilken
världen nygestaltas. I Ricoeurs tänkande får mimesis större utrymme än
i Gadamers och han använder det på ett sätt som är möjligt att uppfatta
som en motsvarighet till Gadamers användande av begreppet Spiel. Ricoeur
uppfattar mimesis som en process vilken han delar in i tre delar där mimesis
1 är vår förförståelse, det vi är när vi möter det vardagliga material som vi
utgår från, mimesis 2 är det gestaltade, och mimesis 3 receptionen, det som
händer med oss, det nygestaltade. Motsvarigheten till det första steget är hos
Gadamer förförståelsen, det andra steget är själva leken, det vill säga när vi
sätter oss själva på spel, medan det tredje steget motsvaras av att vi ser på
det bekanta med ny blick. Innebörden i både leken och mimesisprocessen
är människans strävan efter att tolka och förstå det som är främmande
för henne. Denna ständiga strävan är det sätt som står till buds för att
bättre förstå sig själv och sin verklighet och processen kan beskrivas som
en bildningsresa.
Hermeneutikens mening
Från att ha varit en teori om hur texter ska tolkas har hermeneutiken i vår
tid utvecklats till en fi losofi som försöker förstå hur människan blir människa. Det görs genom att människans existens, hennes natur och hennes
egenskap av samhällsmedlem förstås i relation till texter och andra verk
(Kemp, 2005).
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Det är Gadamer och Ricoeur som betraktas som de mest betydelsefulla
hermeneutiska filosoferna (Kemp, 2005). Gadamers ambition är att fi nna
ramarna för hur människans existens kan förstås på ett universellt sätt
(Gadamer, 1997) och han söker det som är gemensamt i allas vår förståelse
(Steinsholt, 1999). Den hermeneutik som Gadamer utvecklar är tänkt som
ett alternativ till den hermeneutik som låtit sig inspireras av naturvetenskapen och dess, så kallade, objektiva metoder vilka antas leda till objektiva
sanningar. Gadamer markerar sin ståndpunkt genom att kalla sin analys
för en ”filosofisk hermeneutik” och hans intresse rör alltså förutsättningarna för förståelse i universell bemärkelse (Warnke, 1993). Men Gadamers
hermeneutik ska också uppfattas som ett alternativ till den traditionella
hermeneutiken i romantikens namn (Gadamer, 1997).
En av sina ontologiska utgångspunkter hämtar Gadamer hos Heidegger
och det rör sig om föreställningen att människan är utkastad i världen och
att det är denna situation som människan är hänvisad till, att söka sin
egen mening. Det är ur denna utkastadhet som människan har att förstå
sin tillvaro och hon gör det via språket inom den tradition i vilken hon är
utkastad (Steinsholt, 1999). Ytterligare en tanke som Gadamer får från
Heidegger är den att människan är nedsänkt i de förhållanden som omger
och utgör hennes liv. Människans tolkningar utgår från det faktum att vi
är nedsänkta i ett betydelsesammanhang. Detta betydelsesammanhang
utgör vår förförståelse och är inget som vi kan bortse ifrån utan bildar alltid
utgångspunkt för våra tolkningar (Gustavsson, 2004).
Den förståelse som ett hermeneutiskt förhållningssätt kan öppna för är
snarare av en praktisk karaktär än en strikt metodisk. Det handlar om en
förståelse av sig själv, sin tillvaro och vad som står till buds. Vår förståelse
påverkas av vår metod och av denna anledning kan ingen enskild metod
göra anspråk på hela sanningen (Steinsholt, 1999). Däremot bär det som ska
analyseras, till exempel en text, och analysen i sig, på en tänkbar ”sanning”
(Warnke, 1993). Detta är en grundläggande tanke i Gadamers huvudverk
”Wahrheit und Methode” (Sanning och metod), något som redan den något
sarkastiska titeln avslöjar (Steinsholt, 1999).
Gadamers grundläggande uppfattning är att själva människans sätt att
vara på är helt och hållet hermeneutiskt. Det vill säga människan är ständigt
inbegripen i en process där hon skapar mening och hon strävar därmed efter
att förstå det som framstår som dolt för henne (Steinsholt, 1999). Ytterligare
ett antagande hos Gadamer är att människan är dialogisk till sin natur och
att det är genom dialogen som hon får kunskap. I och med det uppfattas
språket som grunden för vårt lärande och vår förståelse. I samtal med andra
människor, eller med en text eller annat verk, fi nns möjligheten att nå en
sannare kunskap än den vi inledningsvis besitter (Gustavsson, 2004).
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Ett grundläggande villkor för förståelse är enligt hermeneutiken den förförståelse som vi innehar. Människan och det hon producerar, exempelvis i
form av texter eller samtal, återfinns alltid i en tradition. Den här traditionen
utgör vår förförståelse och våra fördomar. Vi kan aldrig bli fullt medvetna
om vår egen tradition och därmed heller aldrig ställa oss utanför den. Våra
tolkningar utgår alltid från den egna traditionen och därför kan vår förståelse inte handla om att helt och fullt förstå det någon annan förstått, utan
vi producerar ovillkorligen vår egen förståelse och den kommer att se annorlunda ut. Vår förståelse strävar i första hand efter att förstå innebörden i till
exempel en text eller i ett samtal, i andra hand försöker vi förstå meningen.
Förförståelsen är det som avgör hur vi uppfattar innebörden och det blir
avgörande för hur vi sedan förstår meningen (Gadamer, 1997). Att all vår
förståelse är bestämd av historien och av våra fördomar är med andra ord
ett grundantagande i Gadamers hermeneutik (Warnke, 1993).
Den hermeneutiska cirkeln är en metafor för vårt sätt för att förstå.
Hermeneutisk förståelse innebär att förstå det hela utifrån delarna och
delarna utifrån helheten (Gadamer, 1997). Tolkningen är en rörelse som går
från del till helhet och tillbaka igen, men aldrig tillbaka till exakt den punkt
från vilken rörelsen tog sin början. För varje tolkning förändrar sig utgångspunkten något och bildar på så vis en förnyad punkt att starta från. Processen är kanske egentligen mer att likna vid en spiral än vid en cirkel, i det att
den leder framåt snarare än rör sig runt i en och samma bana (Gustavsson,
1996). Cirkeln kan också med utgångspunkt hos Gadamer beskrivas som
en rörelse mellan det bekanta och det obekanta. Det är alltid relationen här
emellan som tolkandet av oss själva och tillvaron gäller och resultatet av
tolkningen är under gynnsamma förhållanden att vi förstår saker på ett lite
annorlunda vis än vi inledningsvis gjorde (Gustavsson, 2004).
Varje tolkning sker inom en tradition och det fi nns ingen förutbestämd
metod för hur den går till, utan varje tolkning utvecklas innanför sin hermeneutiska belägenhet. Denna belägenhet kan beskrivas som ett spel- eller
lekrum (Steinsholt, 1999). Leken, vilken Gadamer benämner Spiel och som
betyder både lek och spel på tyska, är människans väg till förståelse och
meningsskapande. Leken är helt enkelt människans sätt att vara på (Gadamer, 1997). Leken är universell och för Gadamer är leken grunden i hans
hermeneutik. Hermeneutikkens universalitet grunnlegges [- - -] nærmest på
lekens universalitet (Steinsholt, 1999, sid. 126).
Tanken om spelrummet med gränser som sätts inifrån spelet blir ett
grundläggande drag i Gadamers hermeneutik. Spelrummet är den ”plats”,
den tolkningshorisont, där våra tolkningar sker och gränserna för tolkandet
är traditionen (Gadamer, 1997). Spelets uppgift är just att skapa sammanhang
och mening inom de gränser som spelrummet utgör (Steinsholt, 1999).
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Ett konstverk eller en text äger inte en viss mening som mottagaren
förväntas ta till sig, utan verkets mening skapas tillsammans med mottagaren. Det sker i en sammansmältning av horisonter och det är det som är
betydelsen av att erfara estetiskt (Warnke, 1993). På samma sätt förhåller
det sig förstås med leken och spelet. Leken är inget objekt, inget som sker i
ett tomrum, utan leken är en del av livet, livet så som vi lever det inom det
som utgör vår kultur. Kulturen och våra erfarenheter inom denna är grunden
för all lek (Steinsholt, 1999).
Att sätta sig själv och sina uppfattningar på spel är vägen till tolkning
och för detta krävs en förmåga att föra dialog med dem och det vi möter.
Dialogen förutsätter en öppenhet för vart samtalet ska leda och inte minst
för det obekanta som kan komma att dyka upp i det. Det är denna väg som
står till buds för att göra erfarenheter (Gustavsson, 2004). Erfarenheten i
sig är en process som aldrig kan vara något annat än negativ, det vill säga
vi kommer till insikt om något faktum vilket i sin tur medför att vi tvingas
ändra vår tidigare uppfattning om detta (Gadamer, 1997). Villkoret för
erfarenhet är en öppenhet för att sätta sig själv på spel och en öppenhet
för att göra nya erfarenheter. Motivet till vårt ständiga tolkande är att nå
ännu en bit av sanningen om vår tillvaro och oss själva. Sanning defi nieras
i det här sammanhanget i enlighet med det aletiska sanningsbegreppet.
Öppenheten är utmärkande för det aletiska sanningsbegreppet och det
innebär en öppenhet för den sanning som finns framför allt i konsten. Där
av Gadamers fokusering på det estetiska (Gustavsson, 2004). Sådan är människans tillvaro, att genom erfarenhet ’i det stora och hela’ komma till insikt
om sådant som vi tidigare missuppfattat. I detta lär vi samtidigt i någon
grad känna oss själva bättre. Att erfara är både olustigt och plågsamt. Den
egentliga erfarenheten är insikten om hur skör vår tillvaro är. Att vi inte kan
styra över det som sker och att det som varit aldrig kommer tillbaka – en
erfarenhet av att verkligen vara en del av historien (Gadamer, 1997).
Leken – bildningens metafor
För Gadamer handlar det som kan betraktas som ”sanning” inom humanvetenskapen om vad erfarenhet är och vad den har för ändamål. För att
utreda detta tar han sin utgångspunkt i konsterfarenheten. Konsten och
humanvetenskapen knyter han samman med hjälp av de inom humanismen centrala begreppen: bildning, sensus communis, omdömesförmåga
och smak (Melberg, 1997).
Från att ha betraktats som något som skedde naturligt och till det yttre, så
som kroppsligt bildnade, har bildning kommit att förknippas med kultur
och med att utveckla sina inre gåvor. I detta är Gadamer inspirerad av Hegel
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som menar att bildning är att se bortom sig själv och de egna intressena
och ha förmågan att ta del av det allmänna som utgångspunkt (Gadamer,
1997). Den tanke som är grunden för det här sättet att se på bildning blir
grunden för Gadamer när han framställer sitt sätt att se på tolkning (Gustavsson, 1996).
När Gadamer resonerar kring vad bildning är kommer han in på ordet
takt i betydelsen av att ha förmågan att känna av och lyssna in en situation
och utifrån det bete sig på ett för situationen lämpligt sätt. Bildning är
för den sakens skull inte detsamma som att veta hur man ska bete sig och
förhålla sig enligt någon konvention, utan bildning är ett sätt att vara på
som är införlivat i individen. Bildning utmärks av ett öppet sinne inför det
som är obekant, något som förutsätter en distans till det egna självet och
de egna intressena. Den här distansen gör det möjligt att ta det allmänna
som utgångspunkt och därmed också att se sig själv och sina intressen med
andras ögon och sätta det i relation till det gemensammas bästa (Gadamer,
1997).
Begreppet sensus communis är den kunskap som vårt sunda förnuft
står för. För Gadamer är det något helt annat än den precisa kunskap
som utmärker naturvetenskapen (Gustavsson, 1996). Sensus communis är
dels en tillgång som alla människor besitter och har möjlighet att utveckla
tillsammans med andra, men det är samtidigt den mening som skapas i
en gemenskap och som medlemmarna i gemenskapen förväntas efterleva.
Omdömesförmågan, nära knuten till sensus communis, är förmågan att inse
förutsättningarna för det gemensammas bästa och kunna omvandla dessa
till att gälla för den enskilde individen. På varje medlem i en gemenskap är
denna förmåga snarast ett krav. Till sin hjälp har omdömesförmågan moralen som är det som ger avsikten en riktning. Omdömesförmågan kan inte
läras in utan visar sig i situationen. Den är ett sinne för det gemensamma,
en solidaritet, en insikt om vad som är rätt och fel (Gadamer, 1997).
Det moraliska omdömet visar sig i smaken (Gadamer, 1997). Smak är
en form av social kunskap som vi delar med andra i den gemenskap som
vi ingår i (Gustavsson, 1996). Att ha god smak handlar om att ha en slags
inre kompass till hjälp för att bedöma hur och om det egna kan sammanföras med det allmänna, och om fallet skulle vara att detta inte lämpar
sig, kunna hålla distans till det egna. Smaken är på så sätt en viktig del i
alla beslut av moralisk karaktär. Gadamer menar att det fi nns ett mått av
estetik i alla moraliska beslut och talar om en estetisk omdömesförmåga
(Gadamer, 1997).
För Gadamer är erfarenheten av konst likvärdig med erfarenhet i allmänhet. Den kunskap som vi får genom den estetiska erfarenheten är en
förståelse av oss själva och det sammanhang som vår tillvaro utgör och vår
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del i denna tillvaro. I erfarenheten av konsten fi nns en sanning. Vad denna
sanning är försöker Gadamer svara på genom att först svara på vad konstens
sanning är (Gadamer, 1997).
Leken blir i Gadamers hermeneutik sinnebilden för bildning. Bildning uppfattat som en ständigt pågående process utan något fastlagt mål. I den
moderna hermeneutiken, liksom i vår västerländska tradition, fi nns föreställningen om bildning som en resa. En resa som inleds med ett uppbrott
från hemmet som sedan följs av ett äventyr och möten med främmande
saker och förhållanden. Resans slut är hemkomsten och de förändrade erfarenheter som resenären bär med sig. Genom mötet med det främmande lär
resenären, eller individen, känna och förstå det bekanta och sig själv på ett
fördjupat sätt. Vi är ständigt stadda i denna rörelse mellan det vardagliga
och det främmande och det är detta som kan kallas för bildningens mening
(Gustavsson, 1996).
Varje gång vi öppnar oss för det främmande tvingas vi tolka om vår
ditintills rådande uppfattning om verkligheten, vi kommer ofrånkomligen
att se med lite andra ögon på vår vardag. Detta är en arbetsam process inte
minst eftersom vi nödgas släppa på våra tidigare uppfattningar. Individen
måste sätta ”sig själv på spel”. Leken och spelet blir på det viset metafor
för bildningen. Att leka är att glömma sig själv för en stund och istället
leva sig in i leken. Det är på detta sätt som meningsskapande går till. När
vi sätter oss själva på spel skapar vi mening som är ny för oss (Gustavsson,
1996, sid. 42).
Gadamer och leken
”Men vi kanske fortfarande frågar vad lekbegreppet har att göra med
konstverkets ontologi, sanningen och den hermeneutiska förståelsen? Om
Gadamer ombads svara med ett enda ord tror jag att han skulle säga ”Allt”
[- - -]” (Bernstein, 1987, sid. 174).
Lekens väsen
Att leka och spela är något vi gör för att distansera oss från vardagen, en
uppfattning som Gadamer hämtar hos Aristoteles. Lek och spel är inte på
allvar och det är av just denna anledning som vi leker och spelar. Samtidigt
fi nns där ett allvar i lekandet och spelandet. För att spelet verkligen ska bli
ett spel, måste den som spelar, bortse från världens allvar och leva sig in i
det som är spelets allvar. I annat fall blir spelandet inte meningsfullt och den
som inte gör så förstör spelet. Varje spelare är medveten om att han befinner
sig i spelets värld och att utanför den finns världens allvar. Att i spelandet
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bortse från världen utanför innebär inte att spelaren är någon som inte bryr
sig eller tar ansvar, utan det innebär att ha förmågan att skjuta detta åt sidan
medan spelandet pågår. Spelare är väl medvetna om att spelet bara är ett
’spel’, men kan aldrig exakt veta vad det innebär (Gadamer, 2004).
För att beskriva leken söker Gadamer efter andra sammanhang där ordet lek
använts, med den motiveringen att när ord lånas från ett sammanhang till
ett annat blir ofta deras genuina betydelse än mer tydlig. Det här gäller inte
minst metaforer. Så har orden lek och spel till exempel använts metaforiskt
i vårt språk i uttryck som ’ljusets spel’ och ’vågornas lek’. I dessa användningar av orden fi nns en idé om något som rör sig fram och tillbaka med
en rörelse som inte har något bestämt slut. I en språklig undersökning som
denna kan spel tolkas som något som inte främst är något som en person gör.
Människor gör många olika saker och spela är bara en av dessa. Det som
är subjekt i sammanhanget är därför spelet och det är rörelsen i sig som är
själva spelet. Därför är frågan om ett spelande subjekt ointressant (Gadamer,
2004). De ursprungliga metaforerna för spel och lek visar på en naturlighet
i rörelsen. På samma sätt är människans spelande något som hör till hennes
natur och i det fi nns en framställan av det egna självet. Naturen har inget
mål med själva rörelsen, lika lite som människans spelande har något mål,
men rörelsen utgör ändå en viktig del i lekens väsen. Det är däremot av
mindre vikt vem eller vad som utför rörelsen, men det är alltid spelet självt
som står bakom den. Att spelet självt står bakom rörelsen uttrycks språkligt
som att ett spel blir spelat. Ytterligare något som beskriver spelets väsen är
att rörelsen utförs med fullständig lätthet, som om ingen möda fanns. Spelet
rullar på för egen maskin och kräver i den bemärkelsen ingen företagsamhet
av spelaren. Det är i detta som avkopplingen fi nns, även om spelandet i sig
kan vara nog så ansträngande för spelaren. Denna rörelse fram och tillbaka
är så starkt knuten till spelets väsen att det är omöjligt att tänka sig någon
ensamlek, det vill säga det kan röra sig om en ensam spelare, men spelandet
förutsätter att spelaren på ett eller annat sätt får respons på sina drag och
det är det som bildar själva rörelsen (Gadamer, 1997).
För att beskriva spelets väsen är det nödvändigt att söka efter spelets sätt
att vara och inte efter spelarens uppfattningar om spelet. Det intressanta i
sammanhanget är därför de spelandes erfarenhet av spel, eller egentligen
av konst, men däremot inte som ett särskilt medvetande hos spelaren. Det
är inte spelaren och inte erfarenheten i sig som utgör subjektet, utan konstverket självt är ’subjekt’. Därför är det konstverkets sätt att vara som är i
fokus. Det avgörande i detta är att ”the work of art has its true being in the
fact that it becomes an experience that changes the person who experiences
it” (Gadamer, 2004, sid. 103).
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Spelet utmärks av en frihet att göra val i och med att inget allvarligt mål
fi nns. ”Att man ’bara spelar’ betyder att man undviker trängande beslut för
att få njuta den egna valfriheten, befattar sig med möjligheter som inte tas på
allvar och därmed inte innebär någon risk.” Denna spelets frihet är förstås
inte obegränsad. Att acceptera gränserna är en förutsättning för spelet och
det är en del i spelets allvar. I och med allvaret i spelandet innebär friheten
samtidigt en risk, risken att bli utspelad och det är förmodligen här som
spelandets dragningskraft fi nns. Spelets väsen återspeglar sig i inställningen
hos spelandet och den kännetecknas av att ”allt spelande betyder att man
spelas”. Makten fi nns hos spelandet, inte hos spelaren, och det är ytterligare
en del i spelandets dragningskraft (Gadamer, 1997, sid 84). Samtidigt fi nns
spelet bara om det spelas (Warnke, 1993).
Olika spel ger spelaren olika stämningar, anledningen till det fi nns inte hos
spelaren utan i spelens anda. Orsaken är hur spelets rörelse fram och tillbaka
är arrangerad och reglerad. Det är detta som är spelets väsen, det vill säga
hur spelet ska spelas. Spelet sätter gränserna inifrån sig självt och det är
detta som utgör spelrummet. För att spelande ska komma till stånd måste
spelaren först vilja spela, med andra ord anta ett spelande förhållningssätt,
därefter välja ett bestämt spel och därmed anpassa sig till ett visst spelrum
och till sist också fi nna en plats att spela på (Gadamer, 1997). Många gånger
krävs att platsen är ett alldeles speciellt rum, ett rum som är märkt för lek.
Att gå över tröskeln och in i detta rum markerar både en fysisk och mental
gräns mot kraven i tillvaron utanför leken (Warnke, 1993). När spelrörelsen väl är igång, och antagen av spelaren som ett alldeles bestämt och för
spelet eget förhållningssätt, blir spelandet ett spel av något. Den spelande
får en uppgift av spelet och syftet med den är inte främst att den ska lösas,
utan uppgiften består snarare i att hålla spelets rörelse igång. Den som är
framgångsrik i sin uppgift är den som klarar av att framställa den. Detta är
spelets sätt att framställa sig självt på och denna självframställan kan sägas
vara spelets sätt att vara på. Detta att spelets självframställning bygger på
att spelaren framställer, med andra ord spelar, leder till att spelaren kommer åt sin egen självframställan och det är det som är spelandets mening
(Gadamer, 1997).
Lek och spel som konst
Att erfara konst är att betrakta som en form av lek och spel, och det är
egentligen konsten som är Gadamers utgångspunkt när han beskriver människan som en lekande varelse. Konst är framställning, precis som leken och
spelandet är det. I och med det är det också möjligt att framställa konsten, så
väl som leken och spelandet, för någon. ”Den orientering som kännetecknar
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all framställning, får därmed så att säga riktning och blir konstitutivt för
konstens Vara” (Gadamer, 1997, sid. 87). Framställningen är kommunikation, en lekens dialog mellan konstverk och mottagare (Steinsholt, 1999).
Även om både leken och spelet är möjliga att framställa för någon är det
oftast inte det som görs. Leken leks och spelet spelas för de lekandes och
spelandes egen skull. Detta gäller också för tävlingssporter, för vilka det
till och med kan vara en fara om syftet blir att framställa dem för publik.
De riskerar nämligen då att mista sin egenskap av tävling och enbart bli
framställning (Gadamer, 1997).
Lekande och spelande jämförs bland annat med den konstform som
skådespelande utgör. I både spelande som lek och spel och spelande som
skådespelande fi nns en slutenhet som handlar om att i spelandet framställs
ett meningsbärande sammanhang. Skådespelet erbjuder trots den här slutenheten betraktaren att bli en del av det och det är bara så som skådespelet kan
fulländas. Spelets Vara står alltså inte att fi nna hos spelaren och tydligast är
kanske detta just i skådespelet. Åskådaren är helt enkelt en nödvändighet
för skådespelets fullkomlighet. Spelet bär på en innebörd som kan förstås
och det är av den anledningen som spelet vänder sig till åskådaren. Både
skådespelare och betraktare strävar efter spelets innebörd och mening och
avståndet mellan de båda parterna försvinner när de har samma syfte. Även
när ingen betraktare fi nns är konsten att betrakta som framställd för någon.
För spelets och lekens del innebär det här resonemanget att i spelandet skapas mening som går utöver det för spelaren bekanta och som ger insikt i en
större verklighet (Gadamer, 1997). Konsten, eller leken och spelet, utmanar
på det viset spelares uppfattningar om sin verklighet (Warnke, 1993). Spelets
betydelse är de insikter som det leder till. Insikter som bidrar till en känsla
av sammanhang och en förståelse av tillvaron som något mer helt. Det är
via spelandet som personliga erfarenheter kan komma i förbindelse med en
mer övergripande social och historisk kontext. Att känna mening i sitt liv
och se sig själv i relation till ett större sammanhang är för Gadamer något
som är en grundläggande mänsklig rättighet (Steinsholt, 1999).
Det är i det skeende när spelet blir till konst som det blir fullkomligt.
Detta skeende benämns som förvandling till bild. Spelet kan inte förstås
eller refereras till som spel förrän denna förvandling har ägt rum. Spelets
sanna Vara är just denna förvandling. Valet av ett ord som bild i det här
sammanhanget beror på att spelet uppfattas som ett verk snarare än något
som förverkligas. Spelet är beroende av att bli framställt, men självständigt
i den bemärkelsen att den mening som fi nns i spelandet fi nns där oberoende
av spelarna, åskådarna eller den som frambringat verket. Förvandlingen är
central i konstens Vara och den innebär att något förändras fullständigt
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från en stund till en annan. I spelande innebär förvandlingen att det som
tidigare gällde inte längre gör det, utan det som är sant är det som är framställt i spelet. Detta är en av anledningarna till att det inte är möjligt att
beskriva spelande genom att utgå från spelaren som ett spelande subjekt.
En sådan utgångspunkt splittrar spelare, verk och upphovsman. Spelet går
inte att hitta hos en av dessa utan i den helhet som de tillsammans utgör.
Förvandlingen gäller spelet som helhet och inbegriper alla parterna. Spelet
är förvandling
i den meningen att identiteten hos den som spelar inte består för
åskådaren. Denne frågar sig bara vad det är, som han ser, och vad som
’menas’. Spelaren (och diktaren) fi nns ej mer, istället fi nns bara det
som spelar. Det som inte längre fi nns är emellertid först och främst
den värld, där vi lever som i vår egen värld. Förvandlingen till bild
försätter oss inte bara till en annan värld. Förvisso pågår spelet i en
annan, i sig sluten värld. Men när det nu är en bild, så har den så att
säga funnit sitt eget mått och mäter sig inte efter något, som ligger
utanför detta. Sålunda är skådespelets handling något som helt och
hållet vilar i sig självt [- - -]. Handlingen tillåter inte längre någon
jämförelse med verkligheten efter den avbildade likhetens hemliga
måttstock. Eftersom spelhandlingen utvecklar en överlägsen sanning
är den höjd över all sådan jämförelse, därmed också över frågan om
allt detta kan vara verkligt. (Gadamer, 1997, sid. 90–91)

Det avgörande i förvandlingen är att den är förvandling till det som är det
sanna i världen. Det som annars är svårt att få syn på visar sig i spelet och
det ger en insikt om att det är på det här viset det är. Verkligheten inbegrips
inte i förvandlingen, den är densamma, men när spelet blir till konst, förmår
konsten lyfta sig ovan verkligheten och på så vis visa på sanningen om denna
verklighet (Gadamer, 1997). Sanningen finns där i lekens dialog, i relationen
mellan konstverk och mottagare (Steinsholt, 1999).
Spelet och åskådaren
Ovan fi nns konstens spel beskrivet och spelaren som en del av detta, men
åskådarens väsen kan beskrivas ytterligare. I spelet befi nner sig åskådaren
utanför sig själv i något som kan kallas för ’därvaro’. Därvaron innebär
en närvaro i spelet. Detta att glömma sig själv för en stund och istället
kunna hänge sig åt därvaron är något som är att betrakta som en tillgång.
”Själv-förglömmelse är här allt annat än ett begränsande tillstånd, den är
ett resultat av att man helt vänder sig mot den sak, som kommer till stånd
genom åskådarens positiva aktivitet” (Gadamer, 1997, sid. 106).
Det är också möjligt att tala om två olika sorters åskådare, dels de som
verkligen hänger sig åt spelet och dels de som endast tittar av nyfi kenhet.
Även den som tittar av nyfi kenhet kan drabbas av spelet och tappa bort sig
själv, men skillnaden är att hos den nyfi kne fi nns ingen verklig innebörd hos
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det föremål mot vilket nyfikenheten riktar sig. Spelets föremål har ingen
beständighet och den är ingen plats att återhämta sig på för den nyfikne, så
långt sträcker sig inte engagemanget utan det handlar om en nyfi kenhetens
behag (Gadamer, 1997).
Den hängivne åskådarens deltagande kan inte ha något utifrån ställt syfte
utan detta måste åskådaren hålla distans till. Gadamer kallar denna distans
för en estetisk distans. Distansen är nödvändig för att man ska kunna ta till
sig det som framställs och där igenom helt och fullt delta i det framställda.
När åskådaren glömmer sig själv är han i ett tillstånd där mening uppstår,
”Det som framställs inför honom och för hans insikt är sanningen om hans
egen värld, den religiösa och moraliska värld, där han lever” (sid. 108). I
detta, som är det estetiska Varat, fi nns dels självförglömmelsen, men också
en förmedling av självet. Det estetiska Varat erbjuder en känsla av helhet i
spelarens egen värld och kravet för att denna ska kunna uppnås är att han
eller hon glömmer sig själv (Gadamer, 1997).
Mimesis på Gadamers och Ricoeurs vis
Både Gadamer och Ricoeur utgår i sina uppfattningar av hermeneutiken
från att människan blir människa genom framställning i texter och andra
konstverk (Kemp, 2005).
Att betrakta konsten som en efterbildning, mimesis, av verkligheten härstammar som tidigare nämnts från den antika konstteorin (Gadamer, 1997).
Mimesis, som på latin heter imitatio, innefattar ett moment av imitation i
vilket det fi nns en kognitiv innebörd och det är den som gör det möjligt att
beskriva konsten som lek. Det som fi nns är det som framställs och framställningen grundar sig på det som är känt och på det sätt som det är känt
för den som leker. Gadamer hämtar ett exempel på imitation hos Aristoteles
som beskriver ett barn som klär ut sig. Barnets förklädnad imiterar något för
barnet bekant och i den stunden det klär ut sig blir det sin förklädnad. Att
klä ut sig handlar inte om att dölja sin egentliga identitet, men det är inte den
egna identiteten som är i fokus i den här situationen. Barnets förhoppning
är att bli uppfattad av omgivningen i skepnad av sin förklädnad och inte att
bli avslöjad och få sin identitet röjd (Gadamer, 2004).
I och med att Kant förlade konstverkets mening till subjektet, den så kalllade subjektiva vändningen av estetiken, blev mimesis begreppet inte längre
gångbart (Gadamer, 2004). Kants uppfattning är att estetiska uppfattningar
är högst personliga och att det av den anledningen inte kan fi nnas någon
estetikens gemensamma mening. På den vägen miste konsten sin betydelse
i sammanhang som har med kunskap att göra (Gustavsson, 2000). För
Gadamer är konsten dock något mer än individers enskilda erfarenheter
och därför låter han mimesis begreppet få en renässans (Gadamer, 2004).

85

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 85

07-03-27 14.55.21

Samtidigt får begreppet en förnyad innebörd. Konsten antas inte längre
kunna framställa verkligheten sådan den är och det behöver den inte heller (Warnke, 1993). Att befi nna sig i det skeende som förvandling till bild
innebär medför möjligheten till en blick på konsten som något som lyfter
”verkligheten” in i sin egen sanning, medan verkligheten i sig betraktas
som något som inte är omformat (Gadamer, 2004). Konsten visar på ett
perspektiv att se verkligheten utifrån och trots verkets oförmåga att härbärgera Sanningen, med stort S, om denna verklighet så visar den via mimesis
på det som är sant (Warnke, 1993). Den kognitiva innebörd, eller den kunskap, som ryms i mimesis är igenkänningens (Gadamer, 2004). Sanningen
i konsten handlar om i vilken utsträckning vi känner igen oss själva och
vår verklighet där i. I all igenkänning fi nns något lustfyllt, en glädje som
grundar sig i att få med sig mer än det som redan inledningsvis var bekant.
Som i ett nytt ljus framstår något som sådant det egentligen är. I lekens
igenkänning är detta särskilt tydligt. Mänskligt spel som blir till konst
rymmer med andra ord insikt (Gadamer, 2004). I detta ligger att konstverk
är pedagogiska och den möjlighet till insikt som konsten bär på kan vara
av mycket omtumlande slag för mottagaren (Warnke, 1993). Att konst inte
skulle handla om kunskap och det som är sant betraktas av Gadamer som
en fördom (Bernstein, 1987).
Konstens sätt att vara är alltså själva framställningen. Det är genom
framställningen som spelet är möjligt och åskådaren kan bli delaktig i
spelet. Sätten att framställa ett konstverk på är begränsade på så sätt att
konstnären alltid förhåller sig till traditionen. Konstnären förhåller sig till tidigare förebilder, även om det inte innebär att slaviskt följa dessa. På samma
sätt fi nns inte ett oändligt antal sätt att tolka konstverket på utan också
det görs i förhållande till en tradition. Även om ett konstverks rötter går
långt tillbaka i tiden är det ändå samtidigt så länge som dess framställning
förmår att sätta igång spelets rörelse. Verket fi nns bara när det framställs
(Gadamer, 1997). Gadamer talar i det här sammanhanget om en dubbel
mimesis, det vill säga både konstnären och spelaren framställer; konstnären
sitt konstverk och spelaren sin tolkning av konstverket, men eftersom de
båda framställningarna handlar om samma sak är det egentligen frågan om
en mimesis (Gadamer, 2004).
För Gadamer kan mötet mellan ett konstverks och en betraktares värld vara
konfl iktfyllt, men tolkningen utmynnar alltid i en försonande horisontsammansmältning. Ricoeur som talar om texter i form av litterära verk, snarare
än om konstverk i allmänhet, uttrycker det som att litteraturen nygestaltar
världen och att det endast kan ske om det fi nns en läsare där som tar till
sig textens värld. En läsare kan göra detta på två möjliga sätt, antingen
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görs det på ett naivt eller på ett kritiskt sätt. Texter öppnar våra ögon för
världen och det vi ser är främst handlingen, så som den tar sig uttryck i det
som är vårt sociala liv, och lidandet. Berättelsen hjälper oss att se såsom…
och tillägnelsen av den rymmer olika möjligheter till tillämpning på våra
liv. När vi tar till oss en berättelse så fi nns i det dels något avslöjande, men
också något omskapande. Det avslöjande innebär att en text tillämpad på
oss själva tar fram erfarenheter i ljuset som ligger dolda i oss och som är
knutna till handlandet och lidandet. Det avslöjande momentet medför att
livet förändras, det blir ett annat, och därmed befinner vi oss i det omskapande momentet. Uppfattat på det här sättet är det inte relevant att skilja
på att dikta och på att upptäcka. Ett verk refererar inte till världen, det
nygestaltar den (Ricoeur, 1993).
Ricoeurs trefaldiga mimesis är en variant på den hermeneutiska cirkeln.
Inspirationen till detta sätt att uppfattta cirkeln på hämtar även Ricoeur
i Aristoteles poetik (Ricoeur, 1984). Genom sin användning av mimesis
visar Ricoeur hur vi förstår vårt liv som en berättelse om oss själva (Kemp,
2005). Utifrån den förförståelse som vårt praktiska liv utgör tolkar vi texter. När vi tar till oss en text för det med sig att vi förstår vårt eget liv, vår
egen berättelse, på ett förnyat sätt. Samtidigt får vi en förståelse för tidens
gång och dess betydelse i vår berättelse om oss själva och därmed i våra liv
(Gustavsson, 1996). Det trefaldiga mimesis medierar mellan tid och berättelse (Ricoeur, 1984). Vad det egentligen handlar om är en förståelse för
relationen mellan den fysiska, eller kosmiska, tiden och den upplevda tiden.
Den kosmiska tiden är fysikens lagar, medan den personligt upplevda tiden
är tiden så som vi erfar den i våra liv och genom vilken vi förstår vår plats
i historien. Berättelsen fungerar som en bro mellan de båda dimensionerna
av tid och förståelsen handlar ytterst om insikten om våra livs korthet i den
kosmiska tidens evighet (Ricoeur, 1988). Hela processen är att betrakta som
mimetisk och det är möjligt att uppfatta den som en hermeneutisk process
som är bildande (Kemp, 2005).
Ricoeur delar mimesisbegreppet i tre nivåer: mimesis 1, 2 och 3 och där de
betecknande begrepppen för respektive nivå är prefigurering, konfigurering
och nyfigurering. Uppfattat som en hermeneutisk cirkel representerar de tre
nivåerna cirkelns tre steg av förförståelse – tolkning – förståelse (Ricoeur,
1984).
mimesis 1 – prefigurering
Prefigurationen utgör den historiska och existentiella verklighet som en
människa återfi nns i, oavsett om hon är den som läser eller den som skriver
en text (Rendtorff, 2000). Det är det vi redan är när vi möter en text, det
vill säga den vi är inför oss själva. Vårt praktiska liv är vår förförståelse och
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vi har användning av den när vi handlar i vår vardag. Om handlingen till
exempel är att tolka en text består förförståelsen i mimesis 1 av att läsaren
redan är bekant med hur en berättelse struktureras, att handlingar redan
har en mening för läsaren vilket ger en läsfärdighet att tolka handlingar i
berättelsen och att en viss förståelse för det temporala i berättelsen det vill
säga att dåtid , nutid och framtid hänger samman och bildar en treenighet.
Genom förförståelsen sätter vi, via berättelsen, ord på och kan tolka vårt
liv och våra handlingar. Det är så det får mening och den ger oss också en
känsla för tiden och dess uppdelning i dåtid, nutid och framtid (Ricoeur,
1984).
mimesis 2 – konfigurering
Konfigurationen är den text vi möter och den berättelse som denna text består av. Texten är en gestaltning av verkligheten, eller annorlunda uttryckt:
en konfiguration av den prefigurativa verkligheten, men skapad på ett sådant
sätt att där fi nns en distans till denna verklighet. Distansen är en följd av att
den prefigurativa verkligheten, som när den blir till text, måste ges en helhet
i form av en intrig. Den prefigurativa verkligheten besitter inte denna helhet
utan den måste anpassas till en sammanhängande historia (Ricoeur, 1984).
Handlingen i berättelsen ska, enligt Aristoteles, vara ’passande’ och ’rimlig’
för att vi som läsare ska, ta den till oss och tro på den och det är den när
den har formen av en början, en mitt och ett slut (Kemp, 2005). Händelser
ordnas i en kedja och på så vis går det att följa tidens gång i berättelsen.
Vår uppövade narrativa kompetens, det vill säga vår fantasi, hjälper oss att
förstå berättelsens sammanhang och dess händelseförlopp och det är det
som är konfiguration ur läsarens perspektiv (Ricoeur, 1984).
Konfigurationen kan också uppfattas som ett sätt att se på verkligheten
’som om’. Ricoeur betonar detta starkt och uttrycker det som att ”mimesis 2,
opens the kingdom of the as if” (sid. 64). Med hjälp av vår fantasi kan vi
föreställa oss en fi ktiv värld vilken vi kan vistas i. När vi kommit till denna
punkt där verket har något att säga om vårt eget liv, som individer och som
medlemmar i en gemenskap, är vi framme vid refigurationen (Ricoeur,
1984).
mimesis 3 – refigurering
I mimesisprocessens tredje och sista moment är refigurationen sinnebilden
för den innebörd som gestaltar sig i texten för den läsare som tolkar texten.
Det är i detta skede som läsarens värld möter textens värld. Ricoeur har här
fått inspiration av Gadamer och säger att det är i och med detta som konsten
att förstå sätts i spel. För att kunna tolka måste läsaren leva sig in i den värld
som öppnar sig i texten (Ricoeur, 1984). Berättelsen upphör i och med det att
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vara blott och bart berättelse. I fokus är istället det som händer med oss när
vi lever oss in i en text. Nyfigurationen är den förändring vi genomgår, den
fulländade berättelsen. Genom berättelsen når vi en nyfigurering i vårt sätt
att förstå oss själva, våra liv och dess relation till den historiska tiden, Det
här förändrar vårt sätt att se på oss själva i världen och därmed också vårt
sätt att handla. Det är mimesis 3 som gör det möjligt att tala om mimesis
som bildning (Kemp, 2005).
Denna tredelade mimesis process, som tar sin utgångspunkt i berättelsen,
rymmer ett tidsförlopp. Mimesisprocessen innebär ett erfarande av tid. Det
är genom berättelsen som tiden blir mänsklig. I mimesis 1 är tiden vår ditintills varande erfarenhet, eller summan av våra tidigare mimesisprocesser
– en förfigurerad tid. Mimesis 2 utgörs av verkets tid – en konfigurerad tid
och och i och med mimesis 3 kommer vi att uppfatta tiden på ett förändrat
sätt – en nyfigurerad tid (Kemp, 2005).
Ricoeur ser, som tidigare nämnts, mimesisprocessen som en variant av den
hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln i mimesis form hjälper
oss att förstå den kosmiska tiden i relation till den upplevda tiden. Till vår
hjälp har vi något som kan liknas vid brobryggare vilka överbryggar de olika
sätten att förstå tid på. Det finns fyra brobryggare och dessa är: kalendern,
generationen, spåret och berättelsen (Ricoeur, 1988). Kalendern bygger på
astronomins landvinningar, men är samtidigt en samhällelig institution.
Den ordnar vår tillvaro i dagar, månader och år, men den delar också in i
arbete, fritid, årstider och högtider vilket skapar harmoni i tillvaron. ”Den
integrerar gemenskapen och dess seder i den kosmiska ordningen” (Ricoeur,
1993, sid. 217). Ricoeur har också uttryckt det som att ”kalenderen kosmologiserar den oplevede tid, og samtidig at den humaniserar den kosmologiske
tid” (Rendtorff, 2000, sid. 125). Grunden för den brobyggare som Ricoeur
kallar för generationsskiftet är det biologiska förhållandet att ungefär vart
trettionde år ersätter en ny generation en tidigare. Den kulturella aspekten
på detta är att var och en tillhör en bestämd generation och delar denna
med övriga från samma generation. Samtidigt är flera generationer igång
samtidigt. Vi har genom den äldre generationen kontakt bakåt i tiden, med
vår egen generation delar vi samtid medan den yngre generationen pekar
mot framtiden. På så vis kan man säga att den biologiska tiden är en grund
för den upplevda tiden, vilken därmed knyts till den kosmiska tiden Den
tredje brobyggaren, spåret, utgörs av en rest från en gången tid. Spåret är
något som existerar i form av ett ting och det är spårets ena sida. Ett ting
som fi nns här nu medan det som en gång omgav spåret: människorna,
handlingen som skapade det eller känslan kring det är borta. Spårets andra
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sida är att det bara finns om någon betraktar det som ett spår från något
som inte längre är. ”Ett spår är alltså något närvarande som gäller för ett
frånvarande förflutet. [- - -] Den tidsliga implikationen är här viktig: att
följa ett spår är att genomföra en förmedling mellan passagens inte längre
och märkets ännu” (Ricoeur, 1993, sid. 219).
I denna avhandling är det berättelsen i egenskap av brobyggare som är
i fokus. Berättelsen leder oss genom mimesisprocessens tre delar och ger
oss på det viset, precis som övriga brobyggare, en känsla för tiden som
både historisk och mänsklig (Ricoeur, 1988). Tiden så som den gestaltas i
berättelsen gör den möjlig för människan att begripa. Berättelser existerar
för att det ska vara möjligt för människan att förstå livet. Att berätta är att
dela något ur sitt liv med någon annan. På det viset är berättandet något
socialt. För Ricoeur är detta att människan berättar historier något som
kännetecknar hennes sätt att vara (Gustavsson, 1996).
Ricoeurs ambition med ”Time and Narrative” är att utveckla en hermeneutik om den historiska förståelsen, det vill säga hur människan förstår
den tid som är förgången. Möjliga sätt att förhålla sig till dåtiden på beskriver Ricoeur med hjälp av uttrycken ”det samma”, ”det andra” och ”det
analoga”, vilka han lånar från Platon. Att förhålla sig till dåtiden som ”det
samma” innebär en tanke om att den förflutna tiden är närvarande i nutiden
och att den är det på samma sätt som då, men enligt Ricoeur kan det inte
vara på det viset. Även om vi är påverkade av det som varit är vår upplevelse
av det inte det samma, det vill säga det vi upplever upplevs inte ännu en gång
på samma sätt som då. Ett spår från då kan ha en mening här och nu, men
det är ingen direkt förbindelse bakåt i tiden. En annan möjlighet är att uppfatta dåtiden som ”det andra”, som något mystiskt på långt avstånd, som vi
aldrig kan förstå. Inte heller det här förhållningssättet håller, enligt Ricoeur,
eftersom spår från då faktiskt har en mening här och nu. ”Det analoga”
förhållningssättet däremot försöker förklara hur ett spår kan vara både ”det
samma” och ”det andra” samtidigt (Rendtorff, 2000). På så vis är Platons
begrepp verksamma som en bild av ett dialektiskt tänkande (Kristensson
Uggla, 1994). Trots att vi inte helt och fullt kan förstå något som då, kan det
ändå tala om något av betydelse för oss här och nu. Distansen till det som
varit gör det möjligt att förhålla sig kritisk till historien, med det följer att
hur något förstås har med att göra var den står som tolkar. Samtidigt finns
alltid traditionen där och påverkar vår tolkning (Rendtorff, 2000).
Det finns ingen möjlighet att iaktta det förgångna och berättelser kan aldrig vara direkta återgivningar av vad som hänt, utan de innehåller alltid ett
mått av fiktion. Fiktionen fungerar som en mellanhand mellan det förgångna
och människan i nuet. Via fi ktionen är det möjligt att få kunskap om det
förgångna, men för detta krävs fantasi (Ricoeur, 1993). När Ricoeur talar
om fantasi är han inspirerad av Kants begrepp inbillningskraft. Inbillnings-
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kraften använder vi för att omvandla dels de intryck vi får via våra sinnen
och dels det som vi erfar genom vårt förstånd, till kunskap. Den fantasi som
Ricoeur talar om beskriver han som produktiv. Att fantisera är att handla
och det innebär också att besitta en estetisk förmåga att finna något nytt i
det som inledningsvis kan tyckas givet. Ricoeur påpekar att det inte rör sig
om en fullständigt fri fantasi, utan den hermeneutiska fantasin förmedlas
via språket genom berättelser och metaforer. Eftersom språket är något som
delas i en social gemenskap är den fullständigt fria fantasin otänkbar, men
när vi lärt oss behärska språket kan vi däremot använda det på ett oprövat
och överraskande sätt. ”Fantasin är en social och kulturell fantasi, alltid
förbunden med interaktion och en kommunikativ verklighet” (Kristensson
Uggla, 1994, sid. 365). Ricoeurs sätt att tänka kring den här skapande
fantasin är lätt att koppla till bildning så som den av tradition uppfattas.
När olika kunskaper ska integreras är det främsta sättet att göra det på
via den estetiska kunskapen. ”Fiktionen, berättelsen, är den kunskapsform
som öppnar vägen till att vi kan tänka bortom det faktiska, så att vi kan
föreställa oss det möjliga” (Gustavsson, 1996, sid. 103).
Både Gadamer och Ricoeur menar att bildning är nära förknippat med
de idéer som fi nns i vårt samhälles historia och att en kulturell gemenskap
är en förutsättning för bildning överhuvudtaget De berättelser vi kommer
i kontakt med är tillkomna i en tradition och på så sätt får vi del av idéer
och föreställningar som traditionen är bärare av (Kemp, 2005).
Med Ricoeur förs ett kritiskt perspektiv in i hermeneutiken. Gadamers
sätt att se på tolkning rymmer inte någon möjlighet att förhålla sig kritisk
utan tolkningen, förståelsen och bildningen håller sig inom de gränser som
traditionen och språket sätter. Ricoeur däremot menar att när vi gör oss
främmande så distanserar vi oss och det öppnar upp för att anta ett kritiskt
perspektiv i tolkandet. Det innebär att när vi tolkar till exempel skönlitteratur, eller något annat av kulturen frambringat alster, fi nns möjligheten
till en tolkande distans tack vare att detta alster lämnat den tid i vilken det
skapades (Gustavsson, 1996).
Hur väl ett litterärt verk kan fungera som brobyggare och verkligen leda
till en tolkning som innebär en, för läsaren, utökad förståelse för det egna
livets relation till historien har med verkets kvalitet och tolkarens skicklighet
när det gäller att framställa att göra, menar Ricoeur. Berättelser skapas
av att författare skriver och läsare läser dem. Berättelserna är ett uttryck
för hur en gemenskap förstår sig själv och i och med berättandet bildas en
samhällets identitet. En berättelse är alltid bärare av en etik och den kan
vara ond eller god. En historia som är ändamålsenlig förmår att bidra till
ett kritiskt perspektiv vilket i sin tur medverkar till en hoppfull syn på liv
och framtid (Rendtorff, 2000).
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Datorspelande tolkat utifrån Gadamers lekbegrepp
och Ricoeurs tredelade mimesisbegrepp
Datorspelets väsen
Datorspelandet fungerar som ett sätt för spelarna att distansera sig från
vardagens krav och förväntningar. Dessa krav kan bestå av läxor som ska
läsas, prov som det ska pluggas till eller sådant som de förväntas hjälpa till
med hemma. Även relationer med vänner kan ibland upplevas som kravfyllda. Kim berättar att hon ibland känner förväntningar från kompisar på
att hon ska följa med dem ut, men när hon är för trött för det väljer hon
hellre att sätta sig och spela datorspel eftersom det erbjuder mer avkoppling.
Datorspelandet betraktas av spelarna som ett tidsfördriv, men samtidigt som
en mer kreativ aktivitet än till exempel tv- och fi lmtittande.
Vikten av att alla spelare lever sig in i spelet är något som poängteras och i
denna uppfattning fi nns det spelets allvar som Gadamer talar om. För datorspelarna tar allvaret sig uttryck som att de gärna vill spela med spelare
som de känner sedan tidigare och som de vet behärskar spelet och som betecknas som pålitliga. Förtroendet handlar om att det ska vara medspelare
som går in för spelandet, det vill säga tar det på allvar, och som inte fuskar
eller medvetet förstör. När någon lever sig in i spelets allvar kan det under
en match ta sig språkliga uttryck som till exempel: ”Täck mig, så skjuter
jag dem där framme!” Ali berättar att när spelarna under en match ropar
den här typen av utsagor till varandra ger det honom en känsla av att befi nna sig inne i spelet och den känslan uppnås bara om alla spelare lämnar
verklighetens allvar till förmån för spelets.
Vad som utgör ett lyckat lan rör sig även det om sådant som har med spelets allvar att göra. På lan fi nns regler som till exempel att musik ska spelas
på sådan volym att inte spelandet störs och att alkohol inte är tillåtet. Båda
dessa regler fi nns för att stödja spelarnas inlevelseförmåga i spelen och att
reglerna följs upplevs följaktligen som viktigt av spelarna som brukar delta
i lan. Nina är en av de spelare som tycker att för hög musikvolym stör:
– Bakom oss nu sitter en kille som har sina högtalare på högsta volym
och vägrar sänka. Det är ingen bra stämning.

På Dreamhack, världens största lan, försiggår sedan ett par år spelandet
i två salar. En stor sal där majoriteten av spelarna sitter och där musik är
tillåtet och en mindre sal, utan musik, för de som går in för spelandet lite
till och gärna vill vinna turneringen som spelas på Dreamhack.
Vilken server någon väljer att spela på är också ett uttryck för spelandets
allvar på det viset att servrarna skiljer sig lite åt när det rör reglerna. När det
till exempel gäller rollspelet Ultima Online (UO) har vissa servrar hårdare
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regler än andra för vad som är tillåtet. De spelare i undersökningen som
spelar UO berättar, oberoende av varandra, att de valt att spela på en server
med särskilt stränga regler. På denna server är det till exempel otillåtet att
kommunicera om sådant som inte har med spelets innehåll att göra. Den
som bryter mot denna regel riskerar att hans eller hennes avatar blir fängslad under en period, alternativt får böta. (I praktiken innebär det att det
inte är möjligt att delta med sin avatar i spelet under en begränsad period.
Böter betalas med pengar som rollfiguren tjänat i spelet.) Ytterligare något
som bestraffas på den här servern är om spelare använder sig av escape
tangenten, det vill säga lämnar spelet när han eller hon hamnar i knipa.
Som spelare förväntas man fullfölja spelet, även om man ligger risigt till.
Om servrar som inte har de här kraven säger Sam att:
– Jag tycker inte att det är så kul och spela där, för där typ glider
alla runt och är, de typ lever sig inte in i spelet så mycket, utan de går
mest runt och försöker bli störst bäst och vackrast, och göra sådana
där smileys och sådant. Det är ju bara, ja, sådana saker som inte har
med spelet att göra.
[- - -] Det är roligare att spela när folk lever sig in i det typ, så då blir
det mer spelkänsla.

Kalle, som också spelar UO, uttrycker sin irritation över spelare som inte
klarar av att rollspela, det vill säga som inte lever sig in i det rollspel som
pågår. Hans egen inlevelse är tydlig när han berättar om sitt spelande. En
av Kalles avatarer är en person som vill sprida ljus och göra världen god
genom tro på en viss gud. Den här avataren måste i vissa situationer döda
sina onda motståndare. Kalle förklarar det med att det är en medeltida värld,
där ont fördrivs med ont.
Kalle: Man använde fel medel på den tiden för att lösa konfl ikter,
men det är de enda medel som fi nns.

På frågan om hur det känns att använda medel som Kalle egentligen tycker
är fel svarar han:
– Det är ju rollspelande som allting bygger på, man måste kunna leva
sig in i sin roll och tänka hur man skulle tänka i det läget.

Kalle berättar också om ett tillfälle då en spelare låtit sin avatar ta sig in på
hans egendom, vandaliserat saker där och dödat hans djur. Eftersom Kalle
ägnat åtskilliga timmar åt att bygga upp sin egendom blev han både arg
och upprörd över det inträffade. I och med att Kalle hann se våldsverkaren
när han försökte undkomma kunde han lätt söka reda på honom. Kalles
hämnd blev att låta sin avatar ge den andres stryk, samt ta hans pengar
ifrån honom. Som avslutning lät Kalle kapa huvudet på den andres avatar
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och hängde upp det på sin egendom som ett varnande exempel. (Efter 20
minuter uppstår karaktären igen, men med ett nytt huvud.) Kalle vet inte
varför han blev angripen, förövaren var obekant, men Kalle medger att
han inte alltid varit schysst mot alla i spelet utan stulit, gjort bort andra
offentligt och utövat våld. Kalle förklarar detta med att spelandets värld är
en delvis ond värld där de starkaste överlever. I verkliga livet skulle Kalle,
enligt egen utsago, inte bete sig på ett sådant sätt. Han är alldeles för snäll
för det, säger han. Jag tolkar detta som att ska spelandet vara meningsfullt
måste Kalle, och alla andra spelare, leva sig in i spelet och ta det på allvar.
Att Kalle skiljer på spelets värld och världen utanför är också tydligt och
han berättar att konflikter i spelet mellan olika avatarer inte brukar påverka
spelarnas relationer till varandra. Alla vet att de är tvungna att utföra vissa
saker på grund av spelets ramhandling. Kalle berättar att han har vänner
bland spelarna både bakom onda och goda avatarer och att de via ICQ
brukar diskutera och skämta om vad som har hänt i spelet.
Datorspelande kan beskrivas med den rörelse fram och åter som utgör en
så viktig del av lekens väsen. Det är rörelsen som gör att spelare får respons
på sina drag och följaktligen är det rörelsen som gör att spelet rullar på.
Spelare möter varandra via datorn, men möjligheten fi nns också att som
ensam spelare spela mot datorn. Det blir då datorn som står för responsen
på spelarens drag. Att en dator trots allt har sina begränsningar när det
gäller spelets rörelse är tydligt. Spelare berättar att om de spelar skickligt
klarar datorn till slut inte av att utmana dem. Det går heller inte att lura
datorn med några skenmanövrar eller andra psykiska fi nesser. När spelare
blir skickligare än datorn uppstår en obalans i rörelsen och spelet tappar
därmed sin funktion som spel. Samma sak kan inträffa om det är väldigt
stora skillnader i skicklighet mellan olika spelare. För att spelets rörelse ska
rulla på på ett bra sätt föredrar spelarna verkliga motspelare och därför är
multiplayer mer uppskattat än singleplayer.
En bra internetuppkoppling gynnar också spelets rörelse. Det går snabbare och det gör att det är möjligt att vara med i spelet på ett annat sätt. Att
ha en långsammare uppkoppling än motspelarna kan vara förödande för
spelrörelsen. Svårigheten är att en spelare med långsam uppkoppling inte
alltid hinner uppfatta situationer lika tidigt som motspelarna och det ger
förstås spelandet en obalans. Av denna anledning brukar det finnas uppgift
om hur snabb uppkoppling, så kallad ping, olika spelare har.
Ytterligare ett exempel på hur spelrörelsen ska hållas igång på ett bra
sätt är Johans önskan om att spelen ska vara realistiska i den bemärkelsen
att avatarerna inte ska vara allt för övernaturliga i vad de klarar att utföra
eller tål i form av våld. När han spelar CS kan han tänka sig att välja ett av
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de sämre vapnen, framför ett mer verkningsfullt, bara för den realistiska
känslans skull:
Johan: Jag struntar i om jag dör eller inte, jag vill bara ha kul! [- - - ]
Det är ju det det går ut på, att ha kul! [- - -] även om det inte alltid
är kul att bli råspöad.

Jag förstår detta som att för Johan är det en njutning att befinna sig i spelets
rörelse .
Spelandet som avkoppling, som ett sätt att komma bort från vardagens
allvar och som en stunds frihet från beslut, som senare måste tas, är tydligt
i det Linus säger:
– Ja, man kommer hem från skolan, man är jättetrött, speciellt, ja
man är typ jättetrött och stressad, man blir ganska stressad i skolan.
Har man liksom kanske gjort dåligt på ett prov, morsan tjatar, ja då
sätter man sig och spelar typ en och en halv timme så tänker man inte
på något annat än att just spela. Ungefär som att folk sitter och läser
en bok för att komma bort från verkligheten. Eller kolla på en fi lm.
Carin: Ja, just det, som avkoppling.
Linus: Ja. Jag tycker att det är väldigt bra att spela för då tänker man
inte på någonting.

I spelet fi nns en frihet som hänger ihop med att det inte finns något allvarligt
mål med det. I och med det fungerar spel som en stunds vila från ställningstaganden som måste göras i vardagen. De val som trots allt måste göras i
spelet är mer att betrakta som möjligheter, tack vare att de inte medför
någon risk utanför spelandets värld. Även om spelandet kännetecknas av
frihet så är spelandet krävande på grund av de förutsättningar som spelets
gränser sätter upp. Dessa gränser måste accepteras eftersom de är ett villkor
för spelet. Den risk som trots allt finns i spelet är risken att bli utspelad och i
det ligger en del av spelets dragningskraft. Ytterligare dragningskraft fi nns i
det faktum att det är spelet som har makten, vilket innebär att allt spelande
innebär att man själv spelas.
När det gäller actionspelen så är de krävande på det sättet att spelaren
måste agera snabbt och hela tiden vara koncentrerad. Strategispel och rollspel är långsammare spel, men kan vara krävande i det att spelare måste leva
sig in i situationen och försöka förutse följderna av eventuella handlingar.
Dragningskraften hos spelen är verkligen risken att bli utspelad. I actionspelen handlar det om att försöka ta sig fram så skickligt som möjligt på
olika banor och skicklighet i det fallet är att inte bli dödad. Skulle ens avatar
ändå dö, är det bara att börja om och denna gång försöka klara sig ännu
längre. I rollspelen kan det också förekomma stridigheter, men där kanske
dragningskraften snarare ligger i att ännu en liten stund vara kvar för att
påverka handlingen och sin situation, annars gör någon annan det…
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Just detta att det är möjligt att påverka förhållanden i rollspelen gör att
saker snabbt förändras i spelet. Det gäller att vara på plats för att veta vad
som händer och kunna påverka.
Kalle: Om man är borta för länge så kan ju hela världen ändra sig.
Så det man får tänka på allting.

Några av spelarna beskriver tydligt friheten att göra val i spelet. Sam beskriver det som att i spelet kan han låta sin avatar göra vad som helst, på
ett sätt som inte är möjligt för honom själv i verkligheten. Han beskriver
det som att:
– Ja, där känns det liksom, ”här kan jag göra vad jag vill”.

Sam säger att i spelet fi nns mycket fler möjligheter att påverka än i verkligheten samtidigt som han i nästa stund säger att det ju egentligen inte fi nns
det. Jag förstår detta som att i den, trots allt, begränsade värld som rollspelen utgör får spelarens handlingar ett direkt resultat på ett annat sätt än
i verkligheten. Kalle är inne på samma spår och menar att i vårt samhälle
fi nns egentligen mycket större möjligheter att göra val än i spelet, men att
vägen är längre och många förhållanden är svåra att påverka.
En annan dragningskraft som fi nns i spelandet är den att bli en ännu
duktigare spelare eller en ännu mer framgångsrik klan. Sam beskriver sig
och sina klanmedlemmar som ”wannabees”. Samtidigt är det tydligt att
spelandet egentligen inte har något allvarligt mål.
Sam: Det är ju liksom bara en hobby.

Ville ger också uttryck för detta att det egentligen inte finns något allvarligt
mål med spelandet:
– Det är ju inget viktigt för livet, egentligen så… Det är ju bara
framför allt tid emellan…

Risken att bli utspelad är en utmaning som driver spelarna framåt. Spelare
säger att de spelar för att det är kul och att det som är viktigt är den match
som just pågår, men samtidigt ger de uttryck för en önskan om att få pröva
hur långt de kan nå som spelare. Tjejerna skiljer sig här. De säger också att
de vill bli duktiga spelare, men det de spontant svarar på frågan om vad
målet med deras spelande är:
Nina: Att slå killarna!

Hos flera spelare fi nns en förhoppning om att bli så framgångsrika att de
blir kända för sitt spel och ett par stycken hoppas på att de ska kunna leva
på sitt spelande.
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Bland de så kallade hobbyspelarna finns inga förhoppningar om att kunna
leva på spelandet. Ville och Rikard menar att det är hopplöst att försöka bli
bra i ett spel som funnits länge på marknaden på grund av att det är många
som redan spelat spelet så pass länge att det är svårt att nå upp till deras
nivå. Däremot menar de att chansen fi nns när det kommer ett nytt spel.
Annars är deras mål att klara spelet och att utmana kompisar. De ser inte
möjligheterna att själva ha spelandet som ett yrke. De menar att möjligheten
fi nns bara för ett litet, litet fåtal idag och att det kommer dröja åtminstone
ett decennium innan den vägen öppnas för flertalet.
Jesper och Niklas uttrycker inga mål överhuvudtaget med sitt spelande.
För Niklas är det andra saker än datorspel som är viktigt i livet. Datorspelandet ser han som en hobby och inget som har anknytning till verkligheten. Istället är hans mål att plugga vidare, att bli något.
Niklas: Jag tror att man är lite blåögd om man tror att man skulle
kunna tjäna några pengar på det, när man spelar. Det är otroligt få
som någonsin har kunnat leva på sitt spelande. Då har man verkligen
hamnat knasigt till om man tror att man ska kunna överleva på sitt
spel. Då har man flytt verkligheten lite för mycket.

De som tydligast ger uttryck för spelandets dragningskraft som ett skäl till
varför de spelar datorspel är tjejerna. De svarar direkt att det som är roligt
med att spela datorspel det är att vinna över killarna.
Carin: Vad är det ni gillar med det (CS, min kommetar)?
Nina: Kul att spöa killarna!
Sofie: Ja, precis! (Skratt)

Samtidigt säger Nina och Sofie senare i intervjun att tjejer spelar mer på
skoj än vad killarna gör.
Att makten fi nns hos spelandet är helt uppenbart. Innehållet uppslukar och
spelarna lever sig in i spelets stämning. Speltimmarna flyger iväg utan att
spelarna riktigt är medvetna om det.
Ali: Man sitter typ på en viss level då och håller på “jag ska klara det,
jag ska klara det”. Och sedan dör man och så ”jag ska klara”: Man
tänker inte på att tiden går så fort och det är det det gör när man har
kul och sedan, ”ja visst, nu är det mörkt, nu ska jag gå och lägga mig”,
så här. ”Jo, visst jag glömde göra det och det arbetet” och så.

Krille säger att om inte föräldrarna sagt till honom att sluta spela hade
han förmodligen spelat tills han somnade på stolen. Många av spelarna ser
följderna av spelandets dragningskraft som något negativt. De beskriver
det som att de fastnar framför datorn på bekostnad av annat som de borde
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gjort, så som sovit, motionerat, varit ute i friska luften, läst läxor, umgåtts
med kompisar. (De flesta av de jag samtalat med utövar dock någon typ av
idrott, men ger trots det uttryck för dåligt samvete för att de sitter framför
datorn för mycket. )
Johan: Datorer är ett gift. Man blir beroende.

Johan tycker att spelets dragningskraft gör att han inte hinner med annat i
den utsträckning som han vill. Han säger att han ibland önskar att datorspel
inte uppfunnits. Då kunde han tränat, läst, spelat gitarr och umgåtts med
föräldrar och kompisar i större utsträckning. Kim instämmer och säger att
skillnaden mellan de som inte spelar och de som spelar är att de förstnämnda
har mer tid.
– De har mer tid, de har ett liv! säger Johan

Både Johan och Kim umgås med vänner utanför spelandet och har andra
intressen än datorspelandet. När Kim har umgåtts med sina vänner åker
hon hem och sätter sig framför datorn. Det är också en skillnad, menar hon,
övriga vänner lägger sig att sova istället.
Johan berättar att han ibland väljer datorn istället för att ringa någon
kompis.
Johan: För datorn är en bättre kompis för datorn har inga krav, den
gör bara som jag säger.

När Johan känner behovet av att vara social svarar han på meddelande på
ICQ eller kanske Lunarstorm. Ibland när spelandet har tagit tid från att
läsa till ett prov berättar Johan att han kan ångra att han låtit det göra det.
I nästa stund berättar han om hur han ibland tillbringar en hel dag framför
datorn och hur nöjd och glad han kan känner sig över sin lyckade dag när
han lägger sig.
Johan: Det är en känsla, en skapande känsla att sitta vid datorn.
Oavsett vad man gör, så skapar man.

Varje tolkning och erfarenhet innefattar ett tolkande moment, något som
Johan ger uttryck för här.
Linus vill inte kalla sitt spelande för ett beroende, utan säger att det är en
hobby som han håller på med för att det är kul. De spelare som uttryckligen
begränsar sitt spelande är hobbyspelarna. Ville och Rikard skulle egentligen
vilja spela mer än de gör, medan Jesper och Niklas anser att den, förhållandevis korta, tid som de lägger på spelandet är lagom för dem och de är
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nöjda med den tid de lägger på spelande. Ville och Rikard berättar hur de
försöker hålla dragningskraften stången. Deras strategi är att de spelar
intensivt i perioder, framför allt på lov och ibland på helger, för att sedan
ta det lugnt med spelande däremellan. När ett nytt spel kommer spelar de
mer. Rikard säger att han prioriterar skolan när han har mycket att göra
där och då får spelandet stå tillbaka. På samma sätt hanterar Niklas och
Jesper sitt spelande i relation till skolan. Rikard och Ville upplever det som
ett problem om spelandet tar upp deras tankar även utanför det faktiska
spelandet. Actionspelen är det inget problem med, säger Ville, eftersom han
slutar att tänka på dessa i samma stund som han slutar att spela. Strategispelen däremot fi nns gärna kvar i tankarna hos dem båda. De utkämpar
en kamp för att hålla dessa tankar borta. Ingen av dem vill att ett spel ska
uppta deras intresse på så vis att det blir ett samtalsämne med andra spelare
i skolan. Rikard vill kunna koppla bort spelandet så att de inte tar all hans
lediga tid. Samtidigt är det svårt, säger han, det blir gärna att han tänker
ut regi och andra smarta drag. Av den anledningen menar Ville att spelen
inte får vara så invecklade att det blir att han går och tänker på dem. När
vi pratar om detta frågar jag om Ville och Rikard tycker att det är negativt
när de går och funderar på ett spel.
Rikard: Då är det ett bra spel egentligen, fast konsekvenserna blir
inte (- - -) allting kommer i andra hand sedan.
Ville: På lov och så, då får man gärna börja med ett spel som är väldigt
djupt och så där, men under skoldagar så kan man ju inte sitta där
på lektionerna bara och tänka på spelet.

Det är inte bara skolan, och den tid som spelandet tar från den, som ger
Ville och Rikard dåligt samvete. De resonerar om att de bör vara ute och
att just sommarlovet kan det vara svårt att spela eftersom det ger skuldkänslor att sitta inne då. Till slut enas de om två situationer då det är okey
att hänge sig åt att spela datorspel och det är när det regnar på vintern och
när de är sjuka.
Rikard: Om man blir sjuk så och inte kan gå till skolan så och det är
ett nytt spel, det är typ…
Ville: Då är det väldigt bra. (skratt) Ja, det är sant.

Niklas ser inte på spelandet som en tidstjuv. Han menar att hade han inte
spelat så hade han i vilket fall gjort något annat än att plugga. Att Niklas
ser det så här tror jag beror på att han inte spelar i så stor utsträckning och
att han inte heller låter spelandet gå ut över skolarbetet.
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Klanmedlemsskap kan också ses som ett uttryck för spelets dragningskraft.
Det är genom klanspel som man blir utmanad i matcher och har möjlighet
att avancera, eller bli utspelad. Det fi nns en tjusning i att se hur långt man är
kapabel att gå som spelare och det är anledningen till att spelare byter klan.
Spelare berättar hur de har blivit värvade från en klan till en mer avancerad
sådan. Att spela i klan fördjupar spelet. Spelarna lägger upp taktiker och
tränar tillsammans och blir på så sätt mer samspelta. Spelandet upplevs
då av spelarna som mer seriöst. För alla spelare lockar dock inte klanmedlemskap bland annat för att spelandet då kräver mer tid. Sofie menar att
spelandet inte skulle kännas lika roligt om hon gick med i en klan därför
att spelandet då skulle kännas för allvarligt
Lockelsen i att avancera som spelare fi nns förmodligen dels i att känslan
av att behärska spelet på ett skickligare sätt, men också i att risken att bli
utspelad blir allvarligare och allvarligare ju mer man avancerar.
Kim har en annan erfarenhet av klaner. I hennes klass bildas klaner på
mer lösa grunder och enda anledningen är att det ska vara möjligt att spela
klanmatcher under rasterna. Kim har inte ens hunnit spela med den klan
där hon är med för tillfället.
Varje typ av spel har sin egen anda och olika spel medför därför olika
stämningar hos spelaren. Spelens anda hänger ihop med hur ett spels rörelse
ser ut, det vill säga hur spelet ska spelas, och det är det som utgör spelets
väsen.
Kalle berättar att från början hade han ett allmänt intresse för datorer,
men spelade inte datorspel. Ibland provade han olika spel, men utan att
fångas av dem. Tills en dag då han plötsligt fastnade för ett spel. Att det
blev just det spelet förklarar Kalle med att det passar hans personlighet bra.
Min tolkning är att det som fångade Kalle var just detta spels väsen, det vill
säga spelets rörelse skapade en stämning hos Kalle som gjorde att han ville
fortsätta att spela just det spelet.
På lan spelar en och samme spelare ofta olika sorters spel och spelaren
väljer spel utifrån om han för stunden är pigg eller trött. Efter en lång speldag passar det bättre med ett spel som inte kräver så mycket koncentration
och snabba reaktioner, till exempel ett rollspel. Spelarna vänder med andra
ord på Gadamers resonemang, men det skulle lika gärna kunna förklaras
på Gadamers sätt. Olika spel har olika väsen, det vill säga spelets rörelse
är arrangerad på olika sätt. Spelrummen ser olika ut hos olika spel och
det skulle kunna sägas vara det som avgör vilket spel en spelare väljer att
spela.
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Oavsett vilken typ av datorspel som ska spelas krävs ett spelande förhållningssätt. Anpassning fordras till det valda datorspelets spelrum och till
platsen som det spelas på. När spelrörelsen sedan är igång ser förhållningssättet olika ut beroende på vilket spel som spelas. Spelarnas berättelser om
sitt spelande visar varför de väljer ett visst spel det vill säga de olika förhållningssätt de antar till spelandet inledningsvis. Det är också tydligt varför
de väljer ett visst spel och hur de anpassar sig till just det spelets spelrum
och plats för spelandet. När spelrörelsen väl är igång är det uppenbart att
deras uppgift är att hålla rörelsen igång. De vill framställa, det vill säga
spela, sina respektive spel på ett så framgångsrikt sätt som möjligt och i
och med det kommer de åt sin egen självframställan och det är det som är
spelandets mening.
Det vanligast förekommande spelet bland de spelare som fi nns med i
undersökningen är Counter Strike (CS) och det är också det spel som är
vanligast på lan. Det fi nns de som spelar CS just när de är på lan, men andra
spel när de är hemma. Jag förstår det som att spelrummet och platsen för
spelandet förhåller sig till varandra på ett sådant sätt att en viss typ av spel
passar särskilt bra på en viss plats.
För Niklas, som är en av dem som lägger minst tid på datorspel, är den
tid som spelen kräver det som är grunden för hans val av spel. Egentligen
gillar han strategispel bäst, men eftersom de tar ganska mycket tid i anspråk
vid varje speltillfälle har han inte alltid möjlighet att spela dessa spel. Han
väljer då att spela ett actionspel som CS istället, eftersom matcherna där
går ganska snabbt. Detta som ett exempel på att spelrummet, med sina
gränser för hur ett spel ska spelas, avgör om en spelare väljer att spela ett
bestämt spel.
Det händer förstås att spelare tröttnar på spel. För mig framstår det som
ett uttryck för att det inte längre finns någon spänning i själva spelrörelsen,
utan det har gått för mycket rutin i denna. Ibland återfår ett spel sin spänning efter ett uppehåll i spelandet. En annan variant är att skaffa ett nytt
spel, med ett nytt och annorlunda spelrum. Förväntningarna på nya spel kan
vara mycket höga bland spelare långt innan de kommer ut på marknaden.
Även när olika spelare bestämmer sig för att de vill spela samma spel,
som till exempel CS, kan deras förhållningssätt till spelandet trots detta
se olika ut. Den här olikheten gör att de väljer olika typer av spelrum och
olika platser för sitt spelande. Olika spelrum kan utgöras av de olika banor
som CS spelas på eller av olika servrar. När det gäller platsen för spelandet
spelar somliga på stora lan medan andra spelar på små, några spelar över
nätet och andra hemma mot datorn. De hängivna spelarna tycker att det är
roligare att spela med spelare som de känner sedan tidigare. Det behöver inte
nödvändigtvis vara någon som de personligen träffat, men det ger spelandet
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en extra dimension om det är någon som är välbekant och allra helst spelar
de med sina vänner. Att få spela tillsammans med vänner är en anledning
till att spelare väljer att delta i lan.
Jag ser landeltagande som en del av spelandets väsen på så sätt att landeltagandet kan sägas utgöra en del av spelrummet. Den som inte känner sig
säker på spelet, det vill säga behärskar spelrörelsen, kan av den anledningen
ha ett motstånd mot att delta på större lan. Några av hobbyspelarna ger
uttryck för detta. Ett annat skäl till att de har svårt att tänka sig att delta
i större lan är att ett sådant deltagande förutsätter att de kan få igång sin
dator för spel, det vill säga koppla in den på nätverket och så vidare. Att
få igång datorn för spel är naturligtvis en nödvändig förberedelse för att
överhuvudtaget få igång en spelrörelse och jag tänker mig att det av den
anledningen kan ses som en del av spelrummet.
På ett lan träffas spelare som delar spelerfarenheter sedan tidigare. De sitter sida vid sida vilket gör att den fysiska miljön inbegrips i spelrummet på
ett annat sätt än vid spel mot datorn eller över nätet. Lan är förhållandevis
tysta tillställningar, men spelare berättar att framåt småtimmarna kan det
bli mer högljutt. Då spelas musik och man skriker på ett annat sätt till sina
motspelare under spelens gång. Ofta är det förnedrande kommentarer som
viner genom luften, kommentarer som i en utomståendes öron kan låta
ganska grova, men Johan förklarar detta med att:
– Det är just den här interna världen. Att man liksom skickar en
signal till den andra, att ”jag är bättre” och den andra tycker ”okey,
då kör vi järnet” för det är skoj.

Jag tolkar beskrivningen av spelandet som en intern värld som ett uttryck
för hur spelrummet ser ut på den plats för spelande som lanet utgör. Att
spelarna ropar till varandra och hetsar på varandra är ett sätt att hålla
spelrörelsen igång.
En av hobbyspelarna, Niklas, säger att han går ut på olika servrar och spelar
CS. Detta för att olika banor är populära på olika servrar och han vill bli en
så bred spelare som möjligt. När han sedan väljer lag så gör han det utifrån
vilka som har bäst uppkoppling. Vilka personerna är som han spelar mot
har ingen betydelse för honom och trots att han har vänner som spelar CS
på nätet väljer han ändå att inte spela mot dessa, utan det är den bana han
har lust att spela på som avgör.
Ytterligare skäl till att hängivna spelare vill spela med personer som de
känner är att de då vet att motspelarna behärskar spelet och går in för spelandet. Om nybörjare sägs att de ofta inte är beredda att gå in i strider och
försvara sina lagkamrater. Detta för att de är mer intresserade av att bygga
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upp sin avatars styrka, vilken riskeras i en strid. De låter med andra ord sin
avatar klara sig på bekostnad av sina medspelare och detta gillas inte.
Både hobbyspelare och hängivna spelare antar ett spelande förhållningssätt, de vill spela. De väljer ett spel, kanske samma spel, men de väljer det
spelrum som de kan tänka sig att anpassa sig till. Att Niklas inte spelar datorspel med sina vänner tolkar jag som ett mindre engagemang för spelandet
än det som de hängivna spelarna ger uttryck för. Niklas spelar när han får
lust och då med vem som helst, medan det krävs ett större engagemang för
att få till spel tillsammans med sina vänner. Vänskap gör spelrummet mer
avancerat, det vill säga kraven för att komma igång med att spela ökar. Det
här är spelarna medvetna om och de gör sina val utifrån den vetskapen.
De vet också att allt annat än anpassning till spelrummet är otänkbart,
eftersom det är avgörande för att hålla spelets rörelse igång, vilket i sin tur
är grunden för att framställa uppgiften.
På samma sätt är det med rollspelen: olika rollspel kräver olika förhållningssätt till spelandet. Utifrån detta väljer spelarna olika spelrum och platser
för sitt spelande. Vissa väljer att spela online, medan andra väljer att spela
rollspel mot datorn. Johan till exempel tycker att rollspel över nätet är för
tidskrävande. För att hänga med i storyn måste spelaren tillbringa mycket
tid i spelet och det kan vara svårt att bryta spelandet för att göra något annat när man befi nner sig mitt i en handling. Ytterligare något som Johan
inte tycker om med rollspelande online är att det kräver att han tar hänsyn
till andras viljor eftersom det är verkliga människor bakom de flesta avatarerna. I rollspel mot datorn har han istället en huvudkaraktär som sedan får
kompanjoner som följer med huvudkaraktären. Kompanjonerna har olika
egenskaper och utvecklas de också, men det sköter datorn om. För Johan
ger detta en starkare känsla av att han är ensam i spelets värld och det är
något som han uppskattar.
Till skillnad från Johan spelar Kalle främst rollspel över nätet. Som jag
tidigare nämnt spelar Kalle UO och han väljer att spela på en server som
ställer höga krav på rollspelande och som till exempel inte tillåter att spelarna kommunicerar om annat än handlingen i spelet. Ett annat skäl till att
Kalle valt just den här servern är att spelandet här:
– Går inte ut på att man ska hugga ihjäl och döda så många som
möjligt utan här gäller det, på diplomatisk väg först och främst, att
man ska prata med folk och spela ett rollspelande mot andra personer. Vilket betyder att folk sitter ju inte och spelar bara för att de
då ska bli bättre och bättre, utan folk sitter och spelar för att skapa
kontakter i spelet, för att bli bättre. Och för att kunna skriva historia.
Så det är ju det som allting bygger på.
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Kalle uppskattar just detta att möta olika avatarer, deras karaktärer, och
personerna bakom. Själv har Kalle några olika avatarer med i spelet. Det
fi nns en uppsättning fasta avatarer att välja bland. Till dessa väljs sedan
utseende och kläder, Kalle jämför det med att leka med klippdockor. Avatarernas färdigheter jobbar spelaren upp genom att utföra och klara av olika
saker i spelet. Det är fritt fram för spelaren att utveckla avatarernas inre
personliga egenskaper.
Tillsammans med andra spelare hittar Kalle på små rollspel i det stora
spelet. Till exempel berättar Kalle att en av hans karaktärer snart ska visa sig
vara en förlorad, och nu återfunnen, son till en känd familj. Utifrån denna
upptakt ska en historia sedan vävas och spelas fram.
I UO fi nns det olika möjligheter för spelarna att träffas. Dels möts de
givetvis i sina roller i spelet och är då tvungna att handla mot varandra så
som ramhandlingen kräver. I spelet tillber till exempel en av Kalles avatarer en bestämd gud och detta gör att han har vissa fiender som han måste
döda om han möter dem. I spelet fi nns därutöver speciella mötesplatser, till
exempel en pub, där avatarerna kan möta varandra och resonera om spelets
innehåll. Dessa mötesplatser är en slags frizoner där inget våld får utövas.
Samtalen måste dock ske genom avatarerna och får endast röra spelet och
inget utanför det. Anledningen till det är att spelets rörelse annars skulle
störas. En tredje möjlighet har gudarna som kan träffas i ett område i spelet
där de kan umgås som det de är. Naturligtvis är det också möjligt att träffas
på en chatt helt utanför spelet, vilket också görs. Det förekommer också
spelarträffar i verkliga livet.
Kalle berättar om hur hans avatar, som är god, ibland möter en ond och
mycket grym person i spelet vilken han måste strida mot och som dödat
honom upprepade gånger. Så småningom uppdagades det för Kalle vem som
låg bakom den karaktären. Kalle berättar att de har riktigt kul när de umgås
utanför spelet, men fortfarande är det strid som gäller i spelet. På frågan om
det är på grund av avataren i karaktär av sin roll som problemen uppstår
eller om det har med Kalles person också att göra svarar Kalle:
– Nej, nej. Min person har de inga problem med, jag kan ju sitta
och prata med dem inne i städer och sådant där de inte får anfalla
mig. Där inne kan jag ju sitta och prata med dem och så sitter vi och
diskuterar då, våra religiösa tankar och hur vi ser på det, att jag är
ond eller att jag är god och de är onda.

Kalle säger att det är komplicerat att mötas för att diskutera eftersom han
måste ha bra argument för sin sak. För att klara det säger han att det gäller
att han själv är övertygad om sin avatars roll och spelar den väl. Att kunna
kommunicera och vara social är viktiga egenskaper i spelet, anser Kalle.

104

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 104

07-03-27 14.55.27

Precis som Johan påpekar tar det mycket tid att spela rollspel online,
Kalle är en av dem i undersökningen som lägger ner absolut mest tid på sitt
spelande. Innehållet i spelet är invecklat och de tar tid att sätta sig in. Kalle
berättar att de spelare som spelat längst på servern har spelat i ungefär fyra
år, men att de därefter börjar sluta mer och mer. Anledningen till att de
slutar är inte främst att de tröttnat, utan ett vanligare skäl är att de gjort
ett uppehåll i spelandet på några veckor och efter det är det mycket svårt
att hänga med i vad som hänt i spelets värld.
När Johan avstår rollspel online tolkar jag det som att han inte är beredd
att lägga ned det som krävs, i det här fallet tiden, för att hålla spelrörelsen
igång i den här typen av spelande. Det spelrum som onlinespel utgör passar inte Johan. Det gör däremot de rollspel som han kan spela mot datorn.
För Kalle är tiden som krävs inget problem. Både Johan och Kalle är väl
medvetna om vad som krävs av dem för att framställa uppgiften i spelen och
det påverkar vad de är beredda att ta på sig för typ av speluppgift.
Johan berättar vad det är han tilltalas av i den uppgift han får av sina
rollspel:
– Jag älskar ju att skriva och läsa, bara fantasy då. Just för att det går
att skapa så mycket själv. Och hela rollspelskonceptet går ju ut på det,
beroende på hur man utför en handling, vilken sorts karaktär man
har så blir det, så skapar man en story då. Som är helt annorlunda då,
beroende på vad man har för karaktär och hur man utför handlingarna. Och det är liksom det som är min kick, så att säga, verkligen
känner att jag skapar hela tiden. (- - -) Det här rollspelsgrejen gillar
jag verkligen för att man får skapa hela tiden.

Johan jämför rollspelande med läsning av böcker och säger att egentligen
läser han hellre än spelar eftersom det hinner hända mer, han upplever
mer känslor på två timmars läsning än på två timmars spel. Trots det, eller
kanske snarare just därför, får spelandet mer tid. Spelandet tar längre tid
på grund av att spelaren själv måste utföra och driva handlingen framåt,
medan som läsare räcker det att följa med i texten.
En annan av spelarna jämför också spelandet med läsande av böcker och
tycker att spelandet har den fördelen att det är mer oförutsägbart. När en
strid utbryter är det inte givet hur den slutar, det beror på spelarna.
För mig framstår det som om spelarna ovan upplever spelrörelsen vid
läsning respektive vid spelande som olika. Vilket man väljer att ägna sig åt
har med spelets väsen att göra, med andra ord vilken stämning man vill åt
som spelare.
När spelets uppgift enbart går ut på att springa runt och skjuta berättar
Johan att han brukar tröttna efter ett tag. Samtidigt beskriver han det som
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att det hela tiden händer något nytt i rollspelen, även om han spelar samma
spel om och om igen. Johan förklarar:
– Jag älskar just den här skapelsebiten i början när man skapar
storyn. Sedan när det blir för mycket, så att säga, och man får för
bra grejer och det blir för stora monster man möter, då är det inte
lika kul längre.

När Johan säger att han får för bra grejer så syftar han på vapnen. Den som
är framgångsrik i att framställa uppgiften erhåller allt kraftfullare vapen,
men tvingas samtidigt möta större monster. Detta stör spelrörelsen för Johan
och han börjar hellre om ett spel i det läget.
Rollspelen, men också strategispelen, uppskattas för sina djupare historier
och för att de kräver intensivt tänkande. En skicklig spelare kan dra ut på
spelet längre och i detta tycks det fi nnas en njutning som den som behärskar
ett spel kan ägna sig åt:
Linus: Om det är två väldigt bra spelare som spelar, om det är ett
strategispel som till exempel Starcraft, då går det ut på att man kan
bygga olika baser med arméer, riktigt bra spelare de bygger de här
sakerna väldigt snabbt. Om en nybörjare spelar så har han byggt
samma enhet på två timmar ungefär, eller en timme, så om två professionella möts så är det roligare att kunna dra ut på tiden, liksom
njuta lite mer av det. Men, för annars är det liksom så, ”ja, nu har vi
spelat i tio minuter, nu dog jag”.

Men även för en nybörjare är spelrörelsen avgörande för att det ska bli något
spelande. Ali berättar att han och några andra nybörjarvänner startat en
klan i CS. I början tog motspelarna hänsyn till att de var nybörjare, men
Ali gillade inte detta eftersom spelandet inte blev på allvar. Därför började
han uppträda kaxigt i spelet och på så sätt fick han motspelarna att ändra
sig och börja spela på allvar.
De mer avancerade spelarna gör förmodligen på det här sättet i all välmening, men det är helt uppenbart att det stör spelets väsen. Spelrörelsen
kommer inte igång på ett riktigt sätt och spelandet upplevs därför inte som
meningsfullt.
I den enkät jag delat ut till ett hundratal gymnasieungdomar är det många
som uppger att de inte är datorspelare och flera av dessa är dessutom uttalat negativt inställda till datorspelande. De anser det vara meningslöst,
overkligt, slöseri med tid och så vidare. När jag frågar datorspelarna i undersökningen varför de tror att icke spelande ungdomar svarat på det här
viset, så säger de att dessa personer förmodligen inte själva prövat att spela,
utan bygger sin uppfattning på hur det ser ut när man betraktar någon an-
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nan som spelar. Om de har testat har de kanske inte spelat så länge att de
verkligen kom igång med spelandet, tror datorspelarna. Ett annat skäl som
anges är att de negativt inställda kanske inte fått tillfälle att pröva ett spel
som passar dem.
Datorspelarnas förklaringar handlar om sådant som har att göra med
att för att spelandet ska bli ett spel av något krävs att ett spelande förhållningssätt antas, att man anpassar sig till spelrummet och så småningom
får spelrörelsen att komma igång. Den som inte gjort detta har helt enkelt
inte spelat.
Även en inbiten spelare kan tröttna på spelandet av ett visst spel. Jag antar
att det är när det inte längre fi nns någon utmaning i spelet, när spelets uppgift blivit för välbekant. Det fi nns inget främmande där. Johan beskriver
den här tröttheten, men också hur den kan vända:
– Jag tycker att det kan vara grymt tråkigt att spela, men sedan hittar
jag någonting som jag tycker är skitkul då, då håller jag på med det
och ger mig verkligen hän åt det och få en känsla, den känslan jag vill
uppnå och tycker att det är helt underbart. Total lycka!

Spelarens uppgift är alltså att spela spelet på ett sådant sätt att spelrörelsen
inte stannar av. När det gäller datorspelande skulle man kunna tänka sig
att lösandet av uppgiften, det vill säga att vinna, skulle vara det viktigaste.
För några spelare är vinnandet viktigt, men samtidigt blir det inget spel
utan någon spelrörelse och det är det som spelarna syftar på när de menar
att de vill ha seriösa motspelare.
När jag frågar vad spelarna har för mål med sitt spelande svarar flera
stycken att målet är att bli bra i spelet, att bli en stabil spelare. Jag förstår
det som att det handlar om att lyckas framställa uppgiften. När spelaren
spelar framställs spelet och det är det som är spelets vara, spelet framställer
sig själv via spelaren.
För de hängivna spelarna tycks själva lanet ingå i framställandet av uppgiften. Det innebär att hålla spelrörelsen igång även utanför det enskilda
spelet. En rörelse som handlar om att dela en gemenskap, att skratta och
ha roligt. Jag tänker mig att gemenskapen i sig håller själva spelandet och
därmed spelrörelsen igång. Ett sammanhang där man kan komma åt sin
egen självframställan.
Datorspelandets mening
Kim berättar att hon nyligen varit på sitt första lan. Hennes pappa har köpt
en mycket fi n dator som hon fick låna med sig. Kim berättar om hur förvånade alla blev när hon kom till lanet med sin dator och att hon under lanet
blev skämtsamt trakasserad på grund av sin dator. Johan förklarar att det
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beror på att de som spelat i flera år och arbetat mycket med sina datorer för
att höja prestandan på dem känner sig knäckta när det kommer en sämre
spelare med en bättre dator än deras egen.
Johan: För då känns det lite som att ge en Ferrari till någon som
övningskör.

Kim och Johan skrattar mycket medan de berättar och hos Kim anar jag
en stolthet över den uppmärksamhet som hon och datorn väckt. Spelet är
framställning och det betyder samtidigt att den kan framställas för någon.
Jag tänker mig att det handlar om en självframställan där Kim blir tjejen
med den häftiga datorn, en fullständigt unik roll på ett lan.
Johan är både landeltagare och ibland lanarrangör. När han är det förstnämnda tycker han det är tråkigt om nätverket krånglar, som lanarrangör
upplever han det ibland tvärtom. Han gillar utmaningen i att få igång
tekniken.
Johan: När det händer en skada eller så där så blir alla jättetjuriga,
med sedan känslan när man får igång det här och hela salen ställer
sig upp och börjar applådera, det är en helt underbar känsla av att
man klarat av det.

Johans självframställan blir killen som klarar tekniken.
Av samma anledning har Ville och Rikard undvikit att delta i större lan.
De känner sig osäkra på tekniken och på att de är tillräckligt duktiga på
att spela.
Ville: Sitter man där skitdum. [- - -] Det är inte kul att åka till ett lan,
kanske ha med sig alla grejerna och så vet man inte vad man ska göra,
så måste man leta upp någon som kan sätta ihop det först och det är
nog inte så jättekul. Man vill sätta igång direkt när de kommer dit.

Ville, och även Rikard, är rädda att deras självframställan skulle bli killarna som inte kan.
Fabian och Timo, båda hängivna datorspelare, funderar över varför somliga
datorspelare väljer att inte delta på lan.
Fabian: De tror väl att det är mycket att… det inte är som det är,
typ. Jag tror att de tror att där sitter… nej, jag vet inte hur de tänker,
jag är inte sådan själv. Men jag kan tänka mig det ändå, att de typ
tänker att: ”Nej, va fan ska jag dit och göra, jag sitter hemma, det är
bättre. Jag kan spela över Internet mot åtta miljoner istället för att
spela med dem.” De vet inte hur det är på lan. De vet inte, för det är
en annan, för man spelar ju, visst det är lättare att spela på Internet
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i och med att det är mer som spelar, men det är ändå inte samma…
det är mycket mer…
Timo: Det är inte samma känsla.
Fabian: Nej, man kan skratta mer och ha roligt här, på lan, än att
sitta hemma själv.
Timo: Det är nästan som att gå hem till någon, bara umgås hos någon. Nästan som ett stort hus för alla, så sitter man och umgås hur
mycket som helst. [- - -]
Fabian: Jag förstår inte varför man inte kommer hit, för det är ju
mycket roligare, än att sitta hemma.
Timo: Än att sitta hemma ensam.
Fabian: Ja, det är ju det. För mig, okey om man sitter hemma, man
kan sitta och spela någon timme, men sedan blir det lite långtråkigt.
Timo: Sedan tröttnar man.
Fabian: Ja, man gör faktiskt det. Här kan man sitta och spela hur
länge som helst, man tröttnar inte och om man tröttnar så bara går
man runt och snackar lite eller kollar på en fi lm eller något.
Fabian: Ja, eller kollar på en fi lm eller vad som helst, så sitter man en
liten stund, sedan börjar man spela igen, så det håller på hur länge
som helst.

Andra spelare är inne på samma sak. Det är bekvämt att spela datorspel
hemma om man har bredband, men man missar känslan av gemenskap som
kommer sig av att sitta bredvid varandra och spela. Niklas, som är en av
dem som inte brukar gå på lan, bekräftar just det som Fabian tror är anledningen till att spelare väljer att inte spela på lan. För hans spelande räcker
det med att spela över nätet hemifrån. Det är till och med så att han menar
att om man går på lan fi nns det ingen anledning att ha bredband hemma.
Hans uppfattning är att behovet av bredband ersätts av landeltagande, och
tvärtom, får man anta.
Niklas: Lan det är inte min grej riktigt. [- - -] Det som kännetecknar
lan för mig det är om man sitter till exempel och ska ladda hem någon
fi lm eller något nytt spel och det kan jag få tag på i alla fall, så jag
brukar inte gå på lan.

Jag föreställer mig alltså att spelets väsen, det vill säga hur spelet skall spelas
och hur spelrummet ser ut inte enbart har med det konkreta datorspelandet
att göra, utan att spelets väsen inbegriper även lanet. Ibland flyttar sig till
och med spelandet utanför både lan och datorer och blir till en lek med
spelets väsen som utgångspunkt. Ett exempel på det ger Kim som berättar
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att på hennes skola, en skola med IT inriktning och där det stora flertalet
är datorspelare, springer de i korridorerna, kastar saker på varandra och
ropar speltermer. Kim berättar skrattande att hon häromdagen fått en bulle
i pannan. Det blir en lek av det, säger Kim. En lek för de som är invigda i
spelandets väsen, säger jag.
I Johans klass skulle något liknande inte vara möjligt. (Johan går på
ett teoretiskt program med hög status.) Han är ganska ensam där om sitt
spelande och talar sällan om det med klasskamraterna. Klassen har bra
gemenskap, men ingen skulle uppskatta en lek av det här slaget, enligt Johan.
Att spelandet är något som ses ned på av många är annars ett bekymmer
som flera av spelarna nämner.
Just att gå på ett IT inriktat gymnasieprogram gör att man inte behöver
känna sig utanför för att man är spelare, menar Linus, för ett sådant program samlar många spelare. Spelare som delar en gemenskap i och med sin
erfarenhet av datorspelandets väsen.
Bland datorspelarna som är landeltagare fi nns flera som menar att det som
skiljer datorspelare från sådana som inte spelar datorspel är att spelare inte
festar och lever uteliv lika mycket. Timo berättar om den förändring som
spelandet medfört i hans liv:
Timo: Ja, jag var ju sådan förut alltså. Förra sommaren så var jag ju,
det var mycket liksom hela tiden fester, ute på fredagar alltid. Men
när man väl nu har kommit in i datorspelandet, så man tänker ju
inte på det ens på det andra längre. Ibland så känner man ”Åh, det
var riktigt länge sedan.” Då gör man det liksom en gång varannan
månad, för att hålla igång den där tanken fortfarande. Så det är alltid
kul att växla ibland.

Kalle berättar att han innan han började spela var inblandad i bråk emellanåt. Han kallar sig själv för en ”halvbråkstake”. Linus, som är kompis
med Kalle, tror att datorspelare är mindre vålds- och drogbenägna än andra ungdomar och han menar att för Kalle var datorspelandet ett sätt att
komma undan livet som bråkstake. Linus uppfattning är att datorspelare är
lugnare, att de lägger sin tid på att spela istället för att vara ute och bråka.
Själv säger Linus att han har planer på att festa mer med sina kompisar än
vad han gjort under det gångna året, och inte minst den gångna sommaren,
då han spelat väldigt mycket.
Kalle säger att spelandet givit honom en annan livssyn. Han tycker att
han funnit vad som är viktigt i livet till skillnad från vänner som lever för
att festa:
– Om man ser på andra personers meningslösa liv, att man sticker
iväg och festar en kväll, blir jättefull och sedan försvinner det och
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dagen efter har man alls inte lika kul längre utan då går man bara
omkring och väntar på nästa fest. [- - -] Jag har alltid någonting att
göra, [- - -] jag har alltid en tvåvägskommunikation med andra personer. Som jag ser det är det mycket mer socialt att sitta vid datorn
än att till exempel gå iväg på en fest. [- - -] De kan gärna få leva i sin
fantasivärld där det häftigaste som fi nns är att vara ute och festa eller
vad som helst. Det är helt och hållet upp till dem. För att jag tänker
inte kasta bort mitt liv på sådana värdelösa saker.

Det är framställningen som är grunden för konstens Vara och därmed också
för leken och spelet eftersom att erfara konst är en form av lek och spel.
Framställningen ger lekandet och spelandet en riktning och den utgörs av
den dialog som fi nns i leken. I citatet ovan är det just denna lekens dialog
som Kalle lyfter fram som det som gör spelande, men framför allt tillvaron,
meningsfull för honom. I lek och spelande skapas mening som går utöver
det som spelarna inledningsvis är förtrogna med. Detta meningsskapande
skapar sammanhang och erbjuder en fördjupad förståelse av tillvaron. Spelarna når insikt i en större verklighet. Precis detta menar jag att spelarna
ger uttryck för när de säger att spelandet gjort att de numera oftast väljer
bort att festa, det vill säga dricka alkohol, och att driva omkring på stan
om kvällarna. För Kalle har spelandet dessutom medfört att han lämnat
ett liv som en liten bråkmakare som råkade i slagsmål då och då. Spelarna
har nått en insikt som handlar om att de föredrar den gemenskap och den
mening som spelandet är bärare av.
Johan berättar om vad det innebär för honom att vara landeltagare:
– När jag är på ett lan då är jag inte Johan längre, den personen
existerar inte förrän jag går och köper mat på affären kanske och
träffar någon klasskompis eller någonting, men det är knappt då
heller utan då bara rusar man iväg för man vill liksom tillbaka till
datorn för att se om fi lmen man laddar hem är färdig. Man skapar
liksom ett eget jag, man skapar ett eget samhälle där inne, det är
liksom total lycka.

Johan jämför den känsla han får när han är på ett lan med filmen Matrix.
Matrix är en av Johans favoritfi lmer och han har sett den ett stort antal
gånger. Han sammanfattar innehållet i filmen för mig ungefär så här: Människorna i fi lmen Matrix lever i en värld som de tror är den riktiga världen,
men vad de inte vet är att de lever i en datorgenererad värld. Egentligen är
det bara deras sinnen som fi nns i den datorgenererade världen, medan deras
kroppar är kvar utanför i den så kallade verkliga världen. Huvudpersonen
i fi lmen upptäcker världen utanför och kan röra sig mellan den verkliga
världen och Matrix som det datorgenererade systemet kallas för. I Matrix
har huvudpersonen ett hackernamn och detta namn använder han sig av
också när han är i verkligheten.
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Johan: För det är hans personlighet [- - -] och det är det enda som han
känner sig själv som. Och det är likadant, tror jag nog det är när man
är där (på lanet, min kommentar), det är en egen värld, man skapar
sin egen personlighet, man föds på nytt på något sätt, man skapar
verkligen sig själv. Det är liksom ingenting som fanns där förut.

Det skeende som gör att spelet verkligen blir ett spel, och som också är det
som gör att det blir till konst, kallas av Gadamer för förvandling till bild. I
och med denna förvandling finns enbart det som spelar. Spelaren existerar
inte som subjekt i spelandets stund, utan det som existerar är spelet. Detta
förhållande menar jag att Johan klär i ord i det första av de båda citaten
ovan. Han ger också uttryck för att lanet är en del av spelet.
Vår värld fi nns inte heller till i detta ögonblick utan förvandlingen för
oss till en annan värld och förvandlingen är total, från en stund till en annan. I spelandet fi nns en sanning som är så överlägsen att jämförelser med
verkligheten inte går att tänka sig. Därmed utgår också frågan om spelet
kan vara verkligt. I citaten ovan formulerar Johan hur lanet blir en egen
värld. Att förvandlingen sker till något som inte tidigare fanns uttrycker
Johan ordagrant i sista meningen.
Datorspelande – en mimesisprocess
Konsten är en efterbildning – mimesis – av verkligheten, men inte i den
betydelsen att den visar verkligheten sådan som den är. Gadamer förklarar
det som att konsten inte i sig bär på någon sanning, men att den kan visa
på en aspekt av verkligheten och via mimesis peka mot det som är sant.
Den sanning och den kunskap som fi nns i konsten är igenkänningens, att
känna igen sig själv och sin verklighet. I igenkänningen finns också en glädje
över att få tillgång till något utöver det som från början var känt och det
är i det insikten ligger.
Ett datorspel eller ett lan, åtminstone så som Johan upplever lanet, är
båda efterbildningar av verkligheten. Båda har möjlighet att fungera som
utgångspunkt att betrakta världen utifrån. När Johan jämför känslan han
har på lan med fi lmen Matrix så lyfter han fram det förhållandet att huvudpersonen i fi lmen känner sig själv utifrån sitt hackernamn och den han
är i den datorgenererade värld där han vuxit upp. När han sedan kommer
ut i den verkliga världen måste han skapa sig själv på nytt, men han utgår
då från den han är i egenskap av sitt hackernamn. Jag tolkar det Johan
säger som att han känner sig själv som Johan som vuxit upp i den verkliga
världen. Det är Johan som åker till lanet, men väl där förvandlas han till
det smeknamn han antagit som spelare. Den här metamorfosen beskriver
han som att födas på nytt och som att skapa sig själv. När Johan säger att
hans själv inte var något som fanns där tidigare, kan det låta motsägelsefullt
i förhållande till det han säger inledningsvis, om att känna sig själv utifrån
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den personlighet man blir genom sin uppväxt. Jag tolkar detta som att Johan
är medveten om att han inte helt och hållet lägger av sig sin personlighet när
han går in på lanet, utan den fi nns kvar och visar sig till exempel när han
går till affären. Det är fortfarande Johan han känner sig själv utifrån, men
känslan av förvandling är så fullständig att han uttrycker det på det här
viset. Den känsla av lycka som Johan ger uttryck för är känslan av att ha
fått med sig något mer om sig själv och sin verklighet än han inledningsvis
besatt. Han har kommit till insikt om något.
Uttryckt med hjälp av Ricoeurs tre mimesisnivåer är det möjligt att uppfatta Johans beskrivning av känslan som Matrix givit honom som mimesis 1
– prefigurationen – det vill säga det är det som är Johans förförståelse när
han möter lanet och sig själv som deltagare där. Mimesis 2 – konfigurationen
– är själva verket, i det här fallet spelet eller lanet. Det erbjuder en möjlighet
att se på världen ’som om’, med andra ord en fi ktiv värld i vilken det är möjligt att vistas. När ett verk, eller ett datorspel eller ett lan, har något att säga
till en läsare, eller spelare. Om dennes liv både som person och som del i en
gemenskap är den tredje mimesisnivån – refigurationen – nådd. Precis som
hos Gadamer handlar det här om inlevelse. Johans inlevelse i lanet är tydligt, han uttrycker det som att han inte ens existerar längre som Johan och
han beskriver det som händer med honom, refigureringen, som total lycka.
Den förändring, eller den insikt som Gadamer talar om, kallar Ricoeur
för nyfigurering. Det som är nytt är sättet som Johan förstår sig själv och
sitt liv i relation till världen på och det är i detta som bildningspotentialen
fi nns. I Johans fall handlar det om att förstå sig själv som spelare och vara
stolt över det. Jag återkommer till detta längre fram, närmare bestämt sist
i det här avsnittet.
Tidigare i texten berättar Kalle om hur viktigt han tycker att det är att de
som är med i ett rollspel tar detta på allvar och verkligen rollspelar. Med
Gadamers resonemang är det bara då som spelet har möjlighet att bli ett
spel. I texten nedan berättar Kalle mer om rollspelandet och om de avatarer
som han rollspelar med. På sätt och vis kan man jämföra rollspelandet med
ett skådespel, men med den skillnaden att det inte fi nns någon publik. Precis
som skådespelaren måste rollspelaren gå in i sin roll, men det är inte det som
utgör förvandlingen. Spelet är inte enbart spelaren utan spelet är den helhet
som, när det gäller skådespelet, består av spelare, verk och upphovsman.
Det är i och med förvandlingen till bild som spelet blir ett spel.
I rollspelet Ultima Online har spelaren upp till tre avatarer som han/hon
agerar med i spelet. Det fi nns ett antal fasta avatarer att välja mellan, men
spelaren har möjlighet att skapa dessa avatarers personlighet. Spelare menar
att avatarernas personlighet ofta ligger ganska nära spelarens egen, även om
de olika avatarernas karaktär skiljer sig lite åt sinsemellan. Kalle förklarar
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att även om han uppfattar sig som en person som är god innerst inne, så har
han också ondska i sig. Han ser sig inte som någon impulsiv och våldsam
person, utan tvärtom menar han att han har lång stubin. I spelet planerar
Kalle att låta en av sina avatarer bli ond, men i nuläget har han ingen ond
sådan. Också avatarer som betraktas som goda tvingas utkämpa våldsamma
strider på grund av att handlingen i rollspelet kräver det av dem. Kalle uppskattar dessa strider.
Kalle: Man får en otrolig adrenalinkick när man ska köra PVP (player
versus player), att man går omkring, letar reda på en person och sedan
ska man döda honom, så vet man inte säkert om man klarar det. En
strid kan hålla på upp till två timmar. (- - -) Under hela den striden
sitter man högkoncentrerad och kämpar hela tiden.

Kalle berättar att han är helt slutkörd efter en strid. Ibland händer det förstås
att hans avatar inte överlever och när det sker blir Kalle arg, men säger samtidigt att det bara är att svälja förtreten och spela vidare så snart avataren
uppstått igen, vilket dröjer 20 minuter. Att Kalle först får en adrenalinkick
och sedan blir fysiskt trött av en strid visar på med vilket allvar och med
vilken inlevelse spelandet sker.
Kalle har givit sina avatarer sådant som han själv saknar, men gärna skulle
vilja ha. Alla hans avatarer är därför kända och har makt, inflytande och
ära.
Kalle: Allting bygger ju på det då, man vill kunna göra sig hörd.

Kalle beskriver rollspelsvärlden som en värld där han är erkänd, i egenskap
av sina avatarer. En värld där han, som han uttrycker det, har kraft ”att
döda den stora draken”. I verkligheten menar Kalle att han inte har den
möjligheten för att här är det så mycket annat som styr:
– Politiska saker, ja allmänt, utseende, ursprung… allting styr i
denna världen, medan i den världen (spelvärlden, min kommentar),
ja, visst det är politik, olika grupper slåss mot varandra, onda och
goda slåss mot varandra, raser slåss mot varandra. Det är ju allt
sådant där. Men, det är ändå, kämpar man där så kommer man
någon vart, kämpar man här så kan man fortfarande landa längst
nere på matcirkeln.

Kalle säger att han givit sina avatarer sådant som han själv saknar, men
samtidigt kan man säga att han faktiskt skaffat sig erkännande och inflytande eftersom han har rollspelat sig till det. Som spelare har Kalle känslan
av att kunna påverka. Han berättar att han har ett visst förfaringssätt för
att få inflytande och det går ut på att han snabbt söker upp personer med
inflytande och kommer med förslag till dessa. Det gör att han får kontakt

114

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 114

07-03-27 14.55.30

med, för honom, strategiskt viktiga personer vilket underlättar hans önskan
om mer inflytande. Den här taktiken säger sig Kalle använda sig av även i
verkliga livet, men däremot inte med samma framgång.
Den erfarenhet som Kalle har är att han inte har möjlighet att påverka
det samhälle han lever i i någon större utsträckning. I rollspelsvärlden har
han däremot fått erfarenheten att han kan påverka ganska mycket. Kalle
berättar ovan att han använder samma förfarande för att få inflytande i både
världen utanför spelet och i rollspelsvärlden. Jag vet inte var Kalle fann det
här sättet att få inflytande på, om det var i världen utanför eller i rollspelet.
Hur det än förhåller sig med den saken så är det kanske inte helt orimligt
att tänka sig att den erfarenhet, och den känsla av att kunna påverka, som
Kalle erfarit kan fungera som en insikt om att det faktiskt fi nns vägar att
gå för att påverka den värld han lever i.
Liksom leken kan betraktas som ett väsen kan även lekaren, eller spelaren,
det. Spelarens väsen är att vara en del av spelet, men det som ytterligare kan
lyftas fram om den spelandes natur är den självförglömmelse som närvaron i
spelet förutsätter. Att kunna bortse från sig själv på det viset som sker i spelet
är en tillgång eftersom det möjliggör att hängivet kunna ge sig in i något.
Gadamer talar om två sorters spelare: de som verkligen hänger sig och de
som bara spelar av nyfi kenhet. Båda sortens spelare kan gå upp så i spelet
att de glömmer sig själva, men skillnaden är att för de hängivna spelarna
har spelandet en verklig och bestående innebörd, medan för de som är där
av nyfi kenhet är spelandet bara för stunden.
De datorspelare som jag samtalat med går att dela in i två grupper som
liknar de båda åskådartyperna. Det är dels de som verkligen är hängivna
spelare och dels de som jag kallar för hobbyspelarna. De hängivna spelarna
identifierar sig som spelare och beskriver lusten i att spela. Hobbyspelarna
ser en glädje i spelandet, men de värjer sig uttryckligen mot att låta sig
fångas av spelet allt för allvarligt eftersom de är rädda att det kan få negativa
följder.
Om Kalles erfarenhet av rollspel ses utifrån Ricoeurs tre mimesisnivåer
blir mimesis 1 – prefigurationen – naturligtvis densamma som för Johan
ovan, det vill säga den förförståelse som Kalle beistter när han går in i
rollspelet. Mimesis 2 – konfigurationen är tydlig i exemplet med Kalle när
han berättar att han planerar att skapa en ond avatar och när han berättar
att han givit sina avatarer sådant som han själv säger att han saknar så
som makt, ära, kändisskap och inflytande. Kalle skapar verkligen en fi ktiv
verklighet i vilken han kan vistas och agera i som ond och så vidare. Kalle
är också med och skapar rollspelets handling i form av en berättelse med
början, mitt och slut, också det konfigurering. Just detta, menar Ricoeur,
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tränar den narrativa kompetensen, eller med andra ord fantasin, och det är
det som gör att vi kan förstå sammanhang och förlopp i en text. I rollspelande har spelaren ännu större möjligheter, än vad en läsare av en text har,
att aktivt vara med och skapa berättelsen och den fi ktiva värld som läsare
och spelare går in i. Det framstår för mig som ett rimligt antagande att
rollspelande inte är sämre på att stimulera narrativ kompetens, eller fantasi,
än vad en litterär text är.
Mimesis 3 – refigurationen – är det som händer med Kalle när han lever
sig in i rollspelet, de erfarenheter som han får dels genom sina avatarer och
deras egenskaper och agerande, men också de erfarenheter som han får av
spelandet i sig. I slutet av detta avsnitt fi nns ett citat från Kalle där han ger
uttryck för en insikt som spelandet givit honom och den handlar om att
Kalle tycker att det är fel att döma tystlåtna personer som töntar bara för
att de inte gör något väsen av sig. Bakom en sådan yttre fasad kan fi nnas
stor skicklighet och kompetens som ingen har en aning om eller kan se
med blotta ögat. Därför är det viktigt, menar Kalle, med en syn på människor som lika mycket värda. Jag tolkar det Kalle ger uttryck för som en
nyfigurering i hans sätt att förstå sig själv och andra och det är det som är
mimesisprocessens sista steg. Det är det som är bildning.
Något som flera av de intervjuade tar upp är att det fi nns många som spelar
datorspel som inte vill kännas vid det. Anledningen till det sägs vara att de är
rädda för att bli betraktade som nördar. Enligt Kalle fi nns det en inställning
bland ungdomar att tystlåtna personer anses som töntiga, medan de som
är ute och festar är häftiga. För honom återfi nns datorspelare främst i den
tystlåtna kategorin. Detta förhållande beskrivs med frustration av Kalle:
– Det folk inte vet, det är att på det spelet där jag spelar, där kan jag
vara hur stor som helst.
(- - -) Folk måste inse det att ingen person är mer värd än någon annan för att det kan hända att den personen har något viktigare för
sig ändå.

Det Kalle menar är att det är fel att stämpla tystlåtna människor som töntar.
Det kan fi nnas kompetenser bakom tystnaden som ingen kan ana. I hans
eget fall handlar det om stor framgång i rollspelet som han spelar.
Johan menar att rädslan för att bli stämplad som nörd gör att spelare låter bli
att gå på lan. Kanske är det därför som några av hobbyspelarna inte varit på
något större lan. De nämner flera gånger att det är lätt att få stämpel på sig
som nörd om man pratar om datorspel i skolan och jag uppfattar det som att
de bland annat av den anledningen låter bli att prata datorspel just där.
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De hängivna datorspelare jag träffat struntar högaktningsfullt i eventuell
nördstämpel. Ali tycker till och med att det är något som är positivt. För
honom är en nörd någon som har stora kunskaper om datorer, något som
han själv inte anser sig ha ännu.
Den hängivne spelaren kan inte ha något utifrån ställt ändamål med sitt
spelande utan måste hålla distansen till ett sådant, om det fi nns något. Gadamer kallar distansen för estetisk och ser den som ett måste för att spelaren
ska kunna ta till sig och delta i det framställda till fullo. Det är när det här
är uppfyllt som spelaren glömmer sig själv och i och med det befinner sig i ett
läge där mening bildas. Det estetiska Vara som datorspelande ger upphov till
för de hängivna spelarna fungerar som en mellanhand till det egna självet.
I det estetiska Varat ryms också en känsla av helhet i tillvaron.
Jag tolkar det Kalle, Johan och Ali ger uttryck för som exempel på hur
denna estetiska distans givit dem insikt i det egna självet. De identifierar sig
som datorspelare och är stolta över att vara det. De låter inte sitt spelande
hindras av att det fi nns de som betraktar dem som töntar och som möter
deras hängivenhet med förakt. För de hängivna datorspelarna är spelandet
så meningsfullt att de ställer sig över detta.
Johan berättar att han på grund av sitt datorspelande betraktas som nörd
i sin klass, men säger stolt att:
– Det är den jag är!

Jag tolkar Johans uttalande ovan som ett uttryck för den uppfattning som
ligger till grund för både Gadamers och Ricoeurs hermeneutik, nämligen att
människan blir människa genom framställning i texter och andra konstverk,
eller i det här fallet i datorspel.

Avslutande tolkning av datorspelandets bildande mening
Makten fi nns hos spelandet och allt spelande innebär att man spelas, säger
Gadamer. Datorspelarna beskriver hur tiden flyger iväg medan de spelar,
utan att de riktigt är medvetna om det. För Gadamer är den här förmågan
att sätta sig själv på spel själva förutsättningen för att vi ska kunna tolka
och förstå något på ett annorlunda och fördjupat sätt.
Kanske är det så att den interaktivitet som är så central i datorspelande
skiljer det här spelandet från andra typer av spel och lekar? Att det tar
makten över spelaren på ett djupare sätt? Enligt Dovey & Kennedy (2006)
är interaktiviteten ett nyckelbegrepp för diskussionen av vad som är nytt
med digitala medier och de uppfattar interaktiviteten som en grundläggande
kvalitet i datorspelen som inte kan överskattas. Jämfört med läsning av en
bok ger datorspelande annorlunda erfarenheter, dels krävs fler förberedelser
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för att komma igång med spelandet och spelandet ger sedan väldigt stark
känslomässig effekt i och med att spelaren via sin avatar är inbegripen i det
som händer. I spelandet ryms utmaning, spänning och hot. Det gäller att förbättra sin avatars färdigheter och med det följer känslomässiga upplevelser,
både fysiska och psykiska och ofta adrenalinbetingade, som är förknippade
med att till exempel utkämpa en strid eller behöva fly. Interaktiviteten skapar
en fördjupad uppmärksamhet hos spelaren vilken kan beskrivas som ett
uppgående i spelandet på bekostnad av tid, rum och det egna självet.
This is a critical aspect of the unique time economy that characterizes computer gameplay. It is entirely commonplace that gameplay
experience seems to lie outside of day to day clock time – we sit
down to play and discover that hours have passed in what seemed
like minutes. (sid. 8)

Datorspelande tar tid och kräver inlevelse. Ofta förväntas dessutom den
som spelar i klan träna vissa pass och den som spelar rollspel i gille (en typ
av sammanslutning som man kan bli medlem i och sedan spela tillsammans
med) förväntas också delta i spelet under vissa tider. För att klanen ska bli
bättre och gillet flytta fram sina positioner behöver de inblandade vara närvarande samtidigt. Spelandet kräver samarbete och närvaro, precis som så
många andra aktiviteter som vi ägnar oss åt tillsammans med andra, men
med den skillnaden att här sker det ofta över nätet.
Debatten om datorspelande har på senare tid till stora delar handlat om
att många som spelar datorspel gör detta väldigt mycket och det talas om
datorspelsberoende. Hösten 2006 rapporterade pressen om en tonårig pojke
som blivit omhändertagen av de sociala myndigheterna på grund av sitt
datorspelsberoende. Detta efter att föräldrarna slagit larm. Gång efter annan räknas kriterier för vad som kan betecknas som beroende upp, kriterier
hämtade från sammanhang som rör beroende av droger, i dagstidningar i
samband med att det skrivs om datorspelande. I Jönköpings Posten kunde
man till exempel den 27 december 2006 läsa att:
De grundläggande symptomen för ett spelberoende bland barn och
ungdomar är enligt dr Mark Griffiths att de: Spelar varje dag. Spelar
under långa perioder, cirka 3–4 timmar åt gången. Spelar för att
uppleva spänning och upphetsning. Blir rastlösa och irriterade om
de inte kan spela. Offrar sociala aktiviteter och sportaktiviteter.
Spelar i stället för att göra skolläxor. Försöker spela mindre, men
lyckas inte med det.

Som källa för denna information uppges den svenska föräldraorganisationen
Fair Play (Öhman, 2006-12-27, sid. 18). Liknande kriterier återfi nns på
föräldraorganisationen Fair Plays hemsida. Fair Play refererar bland annat
kriterierna till en undersökning av Mark Griffiths från 1995 (Fair Play).
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Samme Griffiths kommer att refereras till nedan i diskussionen om huruvida
det fi nns något som kan uppfattas som ett beroende av datorspel.
Datorspelsforskarna Griffiths & Davies (2005) frågar sig vad beroende är,
om datorspelsberoende fi nns och vad det i så fall är som man är beroende
av? Hur ser processen ut? Författarna nämner sex vedertagna kriterier för
beroende, ursprungligen använda för att fastställa beroende av alkohol och
droger. Dessa sätts i relation till datorspelande och för att kunna tala om ett
beroende ska alla sex kriterierna vara uppfyllda. Kriterierna är:
Markant användande, förändrat känsloläge, tolerans, tillbakadragenhet,
konflikt och återfall. Griffiths säger att han tror att det finns något som, med
utgångspunkt i kriterierna, kan kallas för datorspelsberoende, men att det
endast drabbar en mycket liten minoritet av spelarna. Nästa fråga som måste
besvaras är vad det i så fall är som datorspelare är beroende av? Mycket liten
forskning har gjorts för att direkt undersöka datorspelande och beroende,
dessutom åldras även denna forskning i takt med att spelen förändras, till
exempel anses datorspelen idag ge mer psykologiska belöningar vilket kan
ha betydelse i det här sammanhanget. Griffiths, som tillsammans med olika
forskare försökt undersöka datorspelsberoende säger själv att det fi nns en
mängd problem förknippade med denna typ av forskning. De huvudsakliga
problemen med att ställa upp kriterier för den här typen av icke-kemiskt
beroende rör bristande mätinstrument, avsaknad av tidsdimension, en överskattning av problemets utbredning och att ingen hänsyn tas till de omgivande sammanhang där datorspelande sker. För att kunna tala om beroende
på ett annat sätt än som en metafor krävs liknande kliniska kriterier som
de som ställts upp för sådant beroende som är kemiskt. Dessutom har de
studier som gjorts problem med sitt urval av undersökningsgrupp. ”As a
consequence, none of the surveys to date conclusively show that video game
addiction exists or is problematic to anyone but a small minority” (Griffiths
& Davies, 2005, sid. 364). Det fi nns fallstudier som pekar mot beroende
bland spelare, men dessa studier visar samtidigt att dessa spelare använder
spelen för att motverka andra problem som fi nns i deras liv så som problem
med relationer, utseende, färdigheter eller avsaknad av vänner (Griffiths &
Davies, 2005).
Många barn och ungdomar lägger oerhört mycket tid på att spela datorspel.
Naturligtvis påverkar det dem och deras situation på olika sätt. Griffiths &
Davies (2005) menar att kanske är inte det mest angelägna att diskutera och
fastställa eventuellt beroende utan istället fokusera på vad ett omfattande
spelande kan få för konsekvenser på längre sikt när det gäller skolarbete,
utbildning och social utveckling.
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Statens Folkhälsoinstitut har börjat en inventering av de problem som
fi nns kring datorspelande. Anders Stymne som leder projektet säger i en
artikel i Jönköpings Posten att: ”Det är precis samma sak som gör datorspelen roliga, fascinerande och spännande som också gör att man kan fastna
i dem. Forskningen som fi nns kring datorspelande visar endast på positiva
effekter och vi vill på inget sätt avråda spelande” (Öhman, 2006).
Datorspelsberoende tycks tills vidare inte vara en riktig benämning på fenomenet omfattande spelande. Dessutom utelämnar den de ungdomar som
spelar väldigt mycket, men som trots det inte kan klassas som missbrukare.
Det fi nns problem förknippat med datorspelande för vissa spelare och mer
riktigt vore att tala om denna problematik. Ett av problemen med spelandet
är naturligtvis tiden det tar och hur man som spelare hanterar detta. Några
av spelarna i den här studien uppskattar att deras föräldrar begränsar deras
spelande, andra gör det inte utan tycker att de hanterar detta på ett bra sätt
på egen hand.
Bland de spelare som ingår i den här studien skiftar den uppgivna speltiden per vecka från en halvtimme till 6–7 timmar om dagen. Flera spelare
har svårt att uppskatta själva speltiden eftersom de även är inne och chattar under den tid som de tillbringar framför datorn. Jag har aldrig känt
någon oro för någon av dessa ungdomar på grund av den tid de lägger ned
på eller den inställning de har till sitt spelande, men, och det är viktigt att
påpeka i sammanhanget, jag har ingen fullständig bild av deras situation.
Min uppfattning bygger på mitt intryck av dem, på det som framkommer i
samtalen och det som jag sett på lanen. För mig är dessa spelare ungdomar
som råkar dela ett intresse för datorspelande och min övertygelse är att jag
hade kunnat möta samma typ av ungdomar någon annanstans, kring någon
helt annan fritidssysselsättning.
Datorspelande som det tredelade mimesis
Med utgångspunkt i de tre nivåer som mimesisprocessen består av är det
möjligt att förstå datorspelande. Mimesis 1 – prefigurationen – är den verklighet som är varje datorspelares. Det är den förförståelse som spelarna
har, både när det gäller deras liv och tiden, och genom vilken de förstår
och tolkar datorspelet. I mimesis 2 – konfigurationen – är datorspelet en
berättelse. Datorspelet är en konfiguration av den prefigurativa verkligheten.
För en yttre betraktare kan kanske datorspelens berättelser ibland tyckas ha
väl stor distans till den prefigurativa verkligheten och ungdomar som inte
spelar datorspel säger att ett av skälen till att de inte spelar är just att spelen
är overkliga. För dessa ungdomar kan inte spelet fungera som en konfiguration av deras verklighet. För att spela krävs inlevelse och det förutsätter
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att spelaren uppfattar spelets berättelse som rimlig och passande. Det gör
den som spelar datorspel. När datorspel jämförs med böcker sägs ibland
att skillnaden är att handlingen i en bok är linjär, medan i ett datorspel är
den cirkulär. Samtidigt är det möjligt att överföra tanken om en början, en
mitt och ett slut till olika typer av datorspel. En match i CS börjar med att
spelarna intar rollen som antingen terrorist eller terroristbekämpare, mitten består av striden och slutet är den utgång matchen tar sig. I ett rollspel
fi nns en ramhandling och utifrån den rollspelas en berättelse fram. Även
om en spelare kan gå in var som helst i rollspelets värld är det ändå så att
den intrig som rollspelas fram följer ett tidsförlopp där händelser bygger på
varandra. Att spela datorspel innebär att använda sin skapande fantasi och
se på världen som om jag till exempel är någon som bekämpar terrorister,
som är terrorist, magiker, vampyr, ödla eller något annat. Att i ett rollspel
vistas i en fi ktiv värld i rollen av någon annan, än det jag vanligtvis är, innebär att i samspel med andra få möjligheten att pröva sidor av mig själv på ett
sätt som inte är möjligt utanför spelet. Det är en dimension som en skriven
text inte kan erbjuda. Samspel med andra människor i en fi ktiv värld ger
erfarenheter som kan säga något om mig själv och mitt liv utanför spelandet.
Den narrativa kompetensen uppövas när vi försöker förstå händelseförloppet och hur händelserna hänger samman i en berättelse. Vi behöver utveckla
den narrativa kompetensen för att utveckla vår förståelse av berättelsen om
våra egna liv. Att, som i ett datorspel, få möjlighet att aktivt gå in i en fi ktiv
berättelse ökar kanske vår förmåga att förstå en berättelse och kan därmed
ge rikare möjlighet att uppöva den narrativa kompetensen.
Även lanet är möjligt att uppfatta som konfiguration. Lanet omger spelandet och är samtidigt en del av spelet. Lanet är en berättelse om datorspelande. Att vara spelare på ett lan är att vara berättelsen om mig själv som
spelare. Ett skäl till att spelare vill spela med sådana som de känner, både
på lan och på internet, är att de tillsammans delar en spelhistoria. De har
gemensamma minnen från olika matcher och lan som de vänder tillbaka
till och pratar om. Det berättas återkommande om när någon gjort bort sig
eller gjort något annat minnesvärt. Att tala om lan och matcher man minns
fungerar som ett sätt för spelare att få förståelse för tiden.
Mimesis 3 – refigurationen – motsvarar det Gadamer kallar för förvandling
till bild. Det är i och med refigurationen som förståelsen sätts i spel och förutsättningen är inlevelse i den värld som öppnar sig i datorspelet. Ur spelet
träder datorspelandets innebörd fram. I denna stund är spelet inte längre
enbart ett spel utan spelarens tolkning av det förändrar spelaren på så sätt
att han eller hon kommer att förstå sig själv, sitt liv och tiden på ett nytt
sätt. Refigurationen motsvarar den förändring som innebär att vi ser på oss
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själva i världen på ett annorlunda sätt och att denna förändring medför att
vi även kommer att handla på ett förnyat sätt. Det är refigurationen som
gör det möjligt att tala om datorspelande som bildning.
Kalle som spelar rollspel berättar att han tilldelat sina avatarer sådant som
han själv gärna skulle besitta som makt, inflytande, ära och gjort dem
kända i rollspelsvärlden. I rollspelsvärlden är Kalle erkänd i egenskap av
sina avatarer och han säger sig ha möjligheten att göra sin röst hörd, han
har makt och han gör avtryck i historien där. Allt detta är sådant som Kalle
skulle vilja ha i större utsträckning i det verkliga livet utanför spelandet, men
som han menar är svårt att uppnå eftersom faktorer som vilken bakgrund
man har styr möjligheterna.
Jag har tidigare varit inne på att Kalle i bästa fall kan ta med sig sin
erfarenhet från datorspelandet till situationer utanför spelandet, men tycker
ändå att frågan om det fi nns en risk att Kalle, och andra som känner som
han gör, engagerar sig mindre i livet och världen utanför spelandet på grund
av spelandet är viktig att ta upp.
Enligt Ungdomsstyrelsens undersökning är det något färre högaktiva än
sporadiska spelare som uppger att de ska studera vidare efter gymnasiet.
Det är också fler högaktiva som bestämt svarar att de absolut inte ska studera vidare efter gymnasiet. Av betydelse i sammanhanget kan det faktum
vara att det är lite fler högaktiva än sporadiska spelare som har en mindre
positiv bild av sin tid i skolan. På frågan om de skulle rösta i nästa val är
skillnaderna större. Av de högaktiva svarar 49% att de skulle rösta och
24% att de inte skulle göra det medan 27% inte vet. Motsvarande siffror
för sporadiska spelare är 57%, 18% och 25% (Ungdomsstyrelsen, 2006).
Frågan är om det är datorspelandet som gör det mindre viktigt att studera
vidare och att rösta? Eller fi nns svaret att söka i bilden av tiden i skolan?
Vilken social bakgrund har de högaktiva spelarna respektive de sporadiska
spelarna och vilken roll spelar det för deras uppfattning?
På föräldraorganisationen Fair Plays hemsida ställer man sig frågan om
datorspelande kan bli för kul? Svaret som ges är jakande. Datorspelande
kan, enligt Fair Plays uppfattning, bli så kul att man inte kan sluta spela och
därför slutar leva som vanligt. Därifrån leds diskussionen in på beroende
(Fair Play, 2007).
Ett annat perspektiv på situationen är Svendsens beskrivning av långtråkighetens filosofi. Tristess är något vi känner i brist på mening. ”Om
tristessen ökar betyder det att det fi nns ett allvarligt fel hos samhället eller
kulturen som meningsgivande instans” (sid. 27). I Svendsens hermeneutiska
perspektiv beskrivs mening som en helhet där livets olika delar ska passa
in och där helheten också ger varje del sin mening. Den helhet som det här
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talas om brukar vi kalla för kultur och delarna är olika kulturprodukter.
Helhet och del, kultur och kulturprodukt står i inbördes förhållande till
varandra. Om tristessen blir större beror det förmodligen på att helhetens
mening inte längre förmår hålla ihop delarna. Huruvida tristessen ökar eller
minskar är svårt att studera, men det stora utbudet av underhållning och en
ökande användning av alkohol skulle kunna tala för det. Ju lägre tolerans
för tråkighet desto högre aktivitet. Det gäller att fylla tiden innan den hinner först och fyller en med en känsla av tomhet. Den moderna människan
förväntas att lyckas på egen hand med sitt liv, något jag återkommer till i
del 4, och en följd av det är drivkraften att fylla varje detalj i vardagen med
mening, annars riskerar vardagen att bli en tomhet av vilken vi känner oss
fångade. Att fylla långtråkigheten är inget egentligt behov utan snarare ett
begär, en jakt på upplevelser. Svendsen nämner den moderna teknologin
som något som gör oss till passiva åskådare och konsumenter och att det
medför en känsla av minskad mening. Känslan av förlust gör att vi söker
efter ny mening och vi kan fi nna den både individuellt och kollektivt. ”Ett
välfungerande samhälle främjar människans förmåga att fi nna mening i
världen; ett dysfunktionellt gör det inte” (Svendsen, 2003, sid. 37).
Med utgångspunkt hos Svendsen kan datorspelande förstås ur ett hermeneutiskt tråkighetsperspektiv. Datorspelare beskriver spelandet främst
som avkoppling, som ett sätt att hålla distans till vardagens krav, och som
ett tidsfördriv vilket upplevs som mer aktivt än till exempel fi lm- och tv-tittande. Att datorspelande kommit att bli ett så stort intresse för många skulle
kunna tas som ett tecken på en ökande tristess i vår tid. Att spelarna låter
spelandet ta tid från andra delar av livet kan då förstås som att dessa delar
inte förmår erbjuda den mening som spelandet gör. Det myckna spelandet
blir ett sätt att fylla tiden och tillvaron med mening.
I Ungdomsstyrelsens undersökning visar det sig att en lite större andel
av de högaktiva spelarna tränar varje dag/nästan varje dag och någon gång
i veckan i jämförelse med de sporadiska spelarna (44% i förhållande till
43%). Dock återfi nns något fler högaktiva spelare i gruppen som nästan
aldrig tränar (38% jämfört med 34%). En något större andel av de högaktiva
spelarna uppger att de tävlat i en idrottsförening senaste året (45% jämfört
med 37%) och de är också de som till större andel upplever sin fysiska hälsa
som mycket bra (42% i förhållande till 31%) (Ungdomsstyrelsen, 2006).
Även i föreliggande studie ägnar sig många av spelarna åt fysiska aktiviteter.
Kanske är det så att de som blir riktigt hängivna spelare är de som har lägre
tolerans för tråkighet och att det gör dem till särskilt aktiva personer som
fyller sin tid med olika aktiviteter?
Svendsen nämner den nya teknologin som något som passiviserar och
gör oss till konsumenter. Om Svendsen räknar in datorspelen här vet jag
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inte, men bokens omslag pryds av ett foto av några som spelar datorspel
(eller egentligen tv-spel). Jag har svårt att se datorspelare som passiva konsumenter. Tvärtom. Min bild av spelarna är att de är aktiva användare.
Samtidigt kan man fråga sig om datorspelande fyller livet med personlig
mening, vilket det egentliga sökandet, enligt Svendsen, handlar om, eller om
det bara innebär att för stunden fylla tiden med mening? Frågan är då var
vi kan fi nna personlig mening? Enligt Svendsen hänger personlig mening
samman med självförverkligande. Den som känner sig trygg i förhållande till
sitt själv behöver inte arbeta med frågan om vem han eller hon vill vara, det
behöver däremot den som har svårigheter med relationen till sitt själv. Den
här diskussionen om självet tänker jag fortsätta i den avslutande tolkningen
av det andra perspektivet i del 3.
Personlig mening eller bara mening, i vilket fall tycks ett ivrigt nätanvändande leda bort från både drogmissbruk och brottslighet bland ungdomar.
I en artikel i Dagens Nyheter presenteras rapporten ”Drogutvecklingen i
Sverige 2006” från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
(CAN) i vilken det pekas på ett minskat droganvändande bland unga och
detta trots att det är lätt att få tag på både alkohol och droger, dessutom till
låga priser. Sverige delar trenden med övriga västvärlden och utredaren Ulf
Guttormsson menar att skälet till minskningen är att attityden till droger
har förändrats. En av de orsaker som diskuteras ligga bakom den här minskningen är, enligt Guttormsson, det ökade nätanvändandet till exempel i form
av datorspelande och chattande. Många gånger sker detta hemma och med
föräldrar i närheten (Letmark, 2006). Brottsförebyggande rådet visar i en
rapport ”Ungdomar och brott åren 1995–2005” att ungdomsbrottsligheten
minskat något under 1995–2005. Även här spekuleras det kring förändrade
fritidsvanor i form av datorrelaterade aktiviteter inomhus som en tänkbar
förklaring till förändringen (Svensson, 2006). I en kommentar på ledarsidan
i Dagens Nyheter den 10 december 2006 kommenterar Johannes Åman
rapporten med följande:
Frågan är inte bara hur människor påverkas av att sitta framför
datorn utan också vad de skulle ha gjort om de inte suttit där. Om
tiden när ungdomar är ute på stan med kompisar krymper ges helt
enkelt färre tillfällen att klottra, vandalisera och snatta. (Åman,
2006-12-10, sid. 2)

Det är ett sätt att se på saken. Ett annat är att det handlar om mening.
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DEL 3

DATORSPELANDETS SOCIALA MENING

Här under datorspelandets sociala mening förstås datorspelande främst med
hjälp av begreppen vänskap och gemenskap. Det är Gadamers och Ricoeurs
respektive användning av Aristoteles vänskapsbegrepp som bildar utgångspunkt. Först defi nieras begreppen och därefter används de som verktyg att
tolka datorspelande med hjälp av.
Aristoteles beskriver vänskapen som oerhört betydelsefull, både för individen och för samhället, eftersom vänskapen förenar människorna i ett
samhälle och upprätthåller rättvisa och både Gadamer och Ricoeur har
inspirerats av Aristoteles vänskapsbegrepp. En utgångspunkt för Aristoteles
är att människan är social till sitt väsen. Gemenskap med andra är därför
en ständig ambition hos människan. Gemenskapen ger möjlighet till ömsesidiga relationer med andra människor och på så vis möjligheten till ett gott
liv. För Gadamer vilar gemenskapen på en inställning som rör sig om att
kunna bedöma en situation på ett rimligt sätt och därefter ha förmågan att
bortse från de egna intressena till förmån för det som gynnar gemenskapens
bästa. Vänskap är att kunna ta den andres perspektiv, att se sig själv och
situationen så som den andre ser det. Den insikt som ryms i detta leder
dels till att tolkningen av en situation blir rimlig, men den leder också till
tålamod och överseende.
Ricoeur utvecklar Aristoteles vänskapsbegrepp och lägger särskild vikt
vid den etiska dimension som fi nns i sann vänskap. Han tecknar tre led för
vänskap genom vilka självets identitet tolkas. De tre leden utgör en etisk
vision om ett gott liv och de handlar om: självaktning, omsorg om den andre
och rättvisa institutioner. Utgångspunkten är att människan är fri och vill
ta ansvar, men för att ha förmågan att göra detta krävs självaktning och den
utvecklas i dialog med den andre. Också omsorgen om den andre, led två,
bygger på dialog och ömsesidighet i relationen mellan självet och den andre.
Det är självaktningen i första ledet som gör det möjligt att visa respekt och
omsorg om den andre eftersom vänskap förutsätter att man är sin egen vän.
Självaktning är att ha förmågan att visa omsorg, men också förmågan att ta
emot densamma, att inse att självet blir ett eget själv, ett jag, tillsammans
med andra. Det är inte möjligt att besitta självaktning med mindre än att
akta andra som mig själv. Ömsesidighet leder till jämlikhet och det gör att
vänskap kan sättas i relation till rättvisa.
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”Det som vänner har är gemensamt.
Ty vänskapen förutsätter gemenskap.”
Enligt Alexander (1997) är Gadamers hermeneutik möjlig att uppfatta som
en gemenskapens estetiska ontologi och om detta resonerar han i sin artikel
”Eros and Understanding: Gadamer’s Aesthetic Ontolgy of the Community”. Gadamers uppfattning är som bekant att det är genom dialogen som
vi når förståelse och det sker i form av en horisontsammansmältning. Alexander menar att ibland när Gadamer talar om horisontsammansmältning
är det texten och dess anspråk på sanning som är så starkt i fokus och att
självet och den andre tycks uppgå i texten. Istället vill Alexander lyfta fram
att när förståelsen uppstår är den en viktig del i att gemenskap realiseras.
We experience the meaning of the world through our dialogical existence, and this existence consequently is governed by a drive or Eros
toward such embodied, aesthetically imbued experience. Through
our existence as beings-in-community, we come to have a self and
to be present to others; moreover, we transcend the individualizing
horizons of our mortality in the openness whose configurations are
the modes of love. Hermenutics is above all an ontology of community. (sid. 323)

För att förståelse ska kunna uppstå krävs ett öppet förhållningssätt och en
öppenhet i dialogen. Genom dialogen söker vi förståelse av oss själva och
världen och en förutsättning är den ”andre” som finns där att tala med.
Gadamer kallar den andre för Du och det Duet kan vara en person som vi
talar med, det kan vara en gemenskap vi ingår i och det kan även utgöras
av traditionen (Alexander, 1997).
Gadamer ser tre betydelser av Duet och det är som lockelse, som gemenskap och som tradition. Duet lockar självet att engagera sig i samtal, men
för det krävs att man är öppen och har sitt eget själv. Att gå in i ett samtal
med öppenhet är alltid förknippat med en risk, nämligen risken att mötet
utmynnar i en horisontsammansmältning vilken leder till ny förståelse. Risken ligger i att den nya förståelsen tvingar fram ett förkastande av självet till
förmån för ett ”nytt” själv. Just risken att förlora sitt själv och vinna ett nytt
lockar, men också det att beblanda sig med någon annan. Inbillningskraften
hjälper oss att förstå vår tillvaro genom någon annan och på så vis når vi
bortom vårt eget själv. Den andre fungerar på detta sätt som en mediering.
Att överhuvudtaget våga öppna sig för någon annan kräver tillit. Dialogen
måste bygga på ett ömsesidigt förtroende mellan Duet och självet, och det
är därför viktigt att kommunikationen präglas av en god vilja. Utan den
lockelse som mötet med den andre utgör skulle vi inte utvecklas, det är
tack vare lockelsen och den andre som vi kan erfara mening och det är så
bildning är möjlig (Alexander, 1997).
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Dialogen bygger på talande likväl som lyssnande. För bildandet av en gemenskap är lyssnandet ännu viktigare än talet, eftersom lyssnande krävs för att
kunna dela något med någon. I samtalet blir Duet och självet partners som
delar en aktivitet. Upprepade samtal med Duet skapar en gemensam historia
där förståelse, språk och traditioner delas. Ur detta uppstår en gemenskap.
En gemenskaps historia kan vara av skiftande längd, en förhållandevis lång
historia har den gemenskap som vi föds in i. Att växa upp innebär att uppfatta gemenskapen som ett Du, ett Du att tala med och lyssna till. På det
sättet tar vi till oss de fördomar vilka är grunden för en gemensam värld.
Genom en process av upprepat talande och lyssnande föds en ”gemenskapens röst”. En sådan röst fi nns i alla gemenskaper, men den kan vara olika
stark (Alexander, 1997).
Aristoteles talar om människan som zoon politikon vilket är ett utryck
för att människan uppfattas som social till sin natur (Votinius, 2004). Att
vara människa innebär att sträva efter gemenskap. Om inte gemenskapen
fungerade som en levande andre för oss kunde vi inte kallas för sociala
varelser. ”An essential part of having a self or identity is our capacity to be
responsive to a group of others with whom we are a ’we’” (Alexander, 1997,
sid. 331).
Bortom gemenskapen fi nns traditionen. Den fi nns nedärvd i gemenskapen
och vi möter den i form av religion, ritualer, historiska berättelser, heliga
texter med mera. Genom dessa kulturens uttryck förstår en gemenskap sig
själv och det bidrar till identitetsskapande över tid (Alexander, 1997). Hermeneutisk erfarenhet innebär i egentlig mening ett erfarande av traditionen.
Traditionen ska inte förstås bara som ett förlopp av tidigare händelser, vilka
vi lär oss, utan traditionen är främst språk och den talar till oss som ett Du.
I och med att vi redan inledningsvis ingår i traditionen befi nner vi oss från
början i en relation med detta Du. Vi kan, enligt Gadamer, förhålla oss till
ett Du på tre olika sätt. De första två sätten kännetecknas av att ett Jag
möter ett Du, men att jaget gör detta enbart på sina egna villkor och utan
att öppna sig för den andres anspråk. Jaget försöker på så vis förhålla sig
objektiv till Duet och bortse från sin plats i historien och sina egna fördomar.
Det tredje sättet att förhålla sig till ett Du på betecknar Gadamer som den
högsta formen av hermeneutisk erfarenhet och han beskriver det som ”det
verkningshistoriska medvetandets öppenhet för traditionen”. Här erfars Du
som en medmänniska som har rätt att yttra sina anspråk och förutsättningar
att göra det fi nns i öppenheten i relationen hos båda parter. Den hermeneutiska erfarenheten innebär att erkänna traditionens anspråk och att det finns
ett budskap i den, till var och en, här och nu (Gadamer, 1997, sid. 171).
Vi ärver på den vägen traditionen och dess Du består av ett meningsfullt

129

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 129

07-03-27 14.55.34

innehåll, det fi nns där alltid så som en deltagare i kommunikationen och vi
förstår traditionen utifrån den kontext vi befinner oss i (Alexander, 1997).
Det är via den andre i form av ett ”Du”, som individ, gemenskap eller
tradition som vi lockas till mening. Den mening som vi uppnår hänger samman med våra förutsättningar att stå ”face to face with the other” och att
med öppenhet och god vilja möta den andre (Alexander, 1997, sid. 332).
Eros, Agape och Philia
Platon satte Eros som en mycket viktig förutsättning för förståelse medan
Aristoteles framhöll vänskapen som grundläggande för utövande av vishet.
Liknande tankar kring förhållandet mellan eros och förståelse fanns kvar
även under medeltiden, men sedan Descartes och fram genom det moderna
har eros och förståelse kommit att skiljas åt. Alexander talar om att man har
”unsexed the mind”, men att Gadamer lyfter fram en sådan utgångspunkt
igen (Alexander, 1997, sid. 339).
Alexander (1997) har som ambition att sträcka ut diskussionen kring
Gadamers hermeneutiska ontologi genom möjligheten att se den just i ljuset
av Eros. Språket uppfattat som dialogiskt med krav på öppenhet för att
mening ska kunna uppnås är knutet till eros på det sättet att eros fi nns där
under språket tack vare öppenheten.
I hjärtat av Gadamers ontologiska hermeneutik fi nns ett huvuddrag som
han kallar för the concept of the beautiful (Alexander, 1997, sid. 332). ’Det
skönas begrepp’ var under antiken ett universellt metafysiskt begrepp, men
kom under 1700- och 1800-talet att få en allt snävare estetisk betydelse.
Gadamer lyfter fram den ursprungliga betydelsen där det sköna inte var
begränsat till konstarterna utan var av vikt för läran om Varat och ser
kopplingar till den hermeneutik som han utvecklar. I grekiskan står det
som räknas till det sköna rent språkligt i motsats till det ord som står för
nyttighet. Det sköna betecknar inte det livsnödvändiga, men väl det som
hör till för att leva ett gott liv, det vill säga allt det som kan uppfattas som
lek. ”Man kan inte fråga efter vilka syften det tjänar. Det är förträffligt
för sin egen skull [- - -] och tjänar inte, som det nyttiga, till något annat”
(Gadamer, 1997, sid. 198).
Gadamer vänder sig till Platon och hans syn på det sköna och fi nner i den
sådant som är tänkvärt i förhållande till hans hermeneutiska frågeställning.
Hos Platon står idén om det sköna nära idén om det goda, men det finns
en skillnad vilken ger det sköna företräde i förhållande till det goda. Det
sköna är möjligt att se, till skillnad från det goda som inte alls äger samma
ljus, och när vi letar efter det goda är det det sköna som vi kommer att få
syn på. Gadamer skriver att
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Det som utmärker det sköna framför det goda är tydligen, att det
framställer sig självt och omedelbart kan uppenbara sitt Vara. Därmed har det sköna den viktigaste ontologiska funktion, som man
kan tänka sig, nämligen att förmedla mellan idé och framträdelse.
(Gadamer, 1997, sid. 203)

Det här ska inte uppfattas som om det sköna bara är det som syns, tvärtom,
det är i det sköna som det goda framkommer. Metafysiken hos det sköna,
och det ljus som den sprider över ’begriplighetens uppenbarande’, handlar
för det första om att det sätt som det sköna framträder på, liksom förståelsens sätt att vara på, utmärks av att de båda är händelser. För det andra att
den hermeneutiska erfarenheten, det vill säga erfarenheten av den mening
som traditionen tillhandahåller, tar del av den direkta sanning som är
utmärkande för erfarenheten av det sköna och all uppenbar sanning. För
Gadamer bildar detta förhållande en ontologisk bakgrund till hur världen
erfars på hermeneutiskt vis (Gadamer, 1997). Hur det hermeneutiska erfarandet går till och vad sanning är har jag beskrivit tidigare i avhandlingen
med hjälp av begreppet Spiel.
Den ontologiska funktionen hos det sköna är att vara brobyggare mellan
ideal och verklighet. Det är genom det sköna som ideal förbinds med verklighet. Människan längtar efter mening och det sköna erbjuder möjligheten
att göra erfarenheter som kan bli till mening. Alexander benämner denna
människans drivkraft efter mening för ”the Human Eros” (sid. 333). Enligt
Platon är eros riktat mot något som uppfyller något slags behov. För att fylla
detta behov, eller för att uppnå mening, krävs en öppenhet och här finns en
koppling till Gadamers sätt att uppfatta språket som dialogiskt. Öppenheten
är ett viktigt steg i förståelsen, men den är också
a part of the underlying Eros of language itself, which seeks the realization of the beautiful through the mutual openness of speaking
and listening. The Eros of language binds individuals together into
a community and organizes the life of the community into a history
with its traditions. It is that temptation toward the other. (Alexander,
1997, sid. 333)

Alexander (1997) skiljer ut tre faser av Eros, för det första den som kan knytas till Platon och som benämns eros, för det andra Aristoteles användning
vilken har benämningen agape och till sist philia vilket är den term som
kom att få inom kristendomen i och med Augustinus. Eros är en längtan
efter mening som fi nns hos människan, agape är de villkor som styr förvandlingen från främling till vän och medlem av gemenskapen och till sist
är philia själva förverkligandet av vänskap, det som vänner gör när de lever
ett liv tillsammans och inbördes skapar det som är gott.
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Agape är, precis som eros, ett uttryck för det erotiska i språket i det att
när vi närmar oss en text så gör vi det med tron att den är möjlig att förstå.
Vi gör det med öppenhet med andra ord. Även denna uppfattning är, enligt
Alexander, nära besläktad med Gadamers hermeneutik. En förutsättning
för att vi ska förstå en text är att vi redan inledningsvis är övertygade om
att den går att förstå. Överfört till uppfostran är den kärlek som föräldrar
ger sitt barn av agapekaraktär i det att det är en främmande varelse som
föräldrarna av kärlek försöker förstå och tillfredsställa behoven hos. Genom
denna kärlek fostras barnet in i en gemenskap vars språk och traditioner
det lär sig. Barnet lär sig också att själv svara med att ge agapisk kärlek.
På liknande sätt möter vi en text. Gadamer menar att likväl som vi gör en
texts horisont till vår måste även det omvända ske för att en horisontsammansmältning ska vara möjlig. En läsare kan utifrån sin läsning inta en
kritisk attityd till en text, men läsningen måste alltid börja i övertygelsen
att texten är möjlig att förstå. Vi måste hälsa en text så som en vän med
vilken vi delar en gemenskap och som av den anledningen är möjlig att
förstå (Alexander, 1997).
Philia är det sätt vi handlar på mot dem som vi betraktar som våra vänner.
Den andre är inte en främling i den här fasen, utan det rör sig om vänskap
med specifi ka individer vilken har byggts upp i relation till varandra och den
vilar till viss del på en likhet mellan de inblandade (Alexander, 1997).
I anslutning till philia, det praktiska utövandet av vänskap, tar Alexander
(1997) upp Aristoteles sätt att uppfatta vänskap på och menar att det är
meningsfullt att sätta det i relation till en gemenskapens hermeneutik.

Vänskapens värde
Den åttonde och den nionde boken i Aristoteles Den nikomachiska etiken
har vänskapen som tema. Aristoteles beskriver vänskapen som oerhört betydelsefull, både för individen och för samhället. Vänskapen förenar människorna i ett samhälle och att upprätthålla rättvisa är givet bland vänner,
så givet att det egentligen inte fi nns något behov av en mer formell rättvisa.
Rättvisa är helt enkelt en följd av vänskap (Aristoteles, 2004) Det fi nns på
det viset en stark moralisk aspekt av vänskapen och det är, enligt Aristoteles,
inte vem som helst som har den karaktär som krävs för att kunna ingå en
sann vänskap med någon (Badersten, 2002). Det karaktärsdrag som är en
förutsättning för vänskap är förträffligheten. För Aristoteles är det därmed
endast eliten som kan ingå vänskap (Aristoteles, 2004).
Att diskutera vänskap ur ett fi losofiskt perspektiv var brukligt under
antiken. Den aristoteliska vänskapsfilosofin är den mest grundliga och också
den som kommit att få störst betydelse genom tiderna (Votinius, 2004). En
utgångspunkt för Aristoteles tänkande är hans uppfattning om människan
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som social till sitt väsen – zoon politikon på grekiska. Gemenskap med
andra är därför en ständig ambition hos människan, en gemenskap som
ger möjlighet till ömsesidiga relationer med andra människor och därmed
utsikten till ett gott liv (Votinius, 2004).
Tre sorters vänskap
Vänskapen delas av Aristoteles in i tre sorter utifrån vilken som är dess
bevekelsegrund. De tre bevekelsegrunderna är: nyttan, njutningen och förtjänstfullheten det vill säga vänskap för vänskapens egen skull (Aristoteles,
2004). Den vänskap som grundar sig på nyttan ger respektive part någon
form av fördel, medan den som grundar sig på njutningen medför något
behagligt för de inblandade. Denna form av vänskap bygger inte på några
djupare känslor för den andre och vänskapen varar så länge som behovet
av nytta eller njutning uppfylls. Den här vänskapens chans att existera en
längre tid är att parterna får samma typ av behov tillfredsställda. Grundläggande för den tredje och högsta formen av vänskap är att vilja den andre väl
för dennes skull och att båda parter vet att det förhåller sig så (Aristoteles,
2004). Varje vänskapsrelation är inte renodlat en av de tre sorterna, utan
den kan ha inslag av någon eller båda de andra. Aristoteles tänker sig en
vän som någons andra jag. Vänskapen börjar i den egna självkänslan och att
uppfatta en vän som sitt andra jag innebär att behandla denne med samma
respekt och omtanke som man visar sig själv (Votinius, 2004). Att vara
sanna vänner innebär en slags själarnas förening (Badersten, 2002).
Att känna välvilja gentemot någon annan är vänskapens första steg, men
det är därmed inte detsamma som vänskap. Det är fullt möjligt att känna
välvilja inför någon som man inte känner och det blir kanske heller aldrig
mer av den välviljan än så, men för att en vänskap ska kunna uppstå krävs
att båda parter inledningsvis hyser välvilja för varandra. Den vänskap som
uppstår ur välviljan är den högsta formen av vänskap, det vill säga den sanna
vänskapen, aldrig den som har med nytta eller nöje att göra (Aristoteles,
2004).
Vänskap är källan till gemenskap och har därmed ett moraliskt värde.
Högst moraliskt står den sanna vänskapen och den är ensam om att dessutom vara något gott i sig självt, men även de båda andra formerna av
vänskap är värdefulla eftersom de förutsätter att parterna har förmåga att
samarbeta, lita på varandra och vara solidariska med varandra. Detta är
värden som gynnar även den större gemenskapen (Badersten, 2002).
Viktigt för all vänskap är att den ges kontinuitet, långa uppehåll i kontakten
riskerar vänskapen. Eftersom den sanna vänskapen kräver både mycken tid
och uppmärksamhet är det begränsat hur många riktiga vänner som det är
möjligt att ha (Aristoteles, 2004).
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Ett stort värde i vänskapen är omtyckandet. Enligt Aristoteles handlar
vänskap mer om att tycka om än att själv bli omtyckt. De som besitter
förmågan att tycka om mer än han förväntar sig att själv bli omtyckt har
möjlighet att bli en del i en lång vänskap (Aristoteles, 2004).
All vänskap är ömsesidig och baserar sig på någon form av likhet mellan de
inblandade. Den högsta formen av vänskap förutsätter goda människor, det
vill säga förutsättningen är ett karaktärsdrag, snarare än ett behov, även
om också dessa människor kan finna personlig tillfredsställelse i vänskapen.
Den här vänskapen är den som är ovanligast eftersom den kräver tid att
lära känna varandra och den behöver också tillfällen att sättas på prov och
överleva (Aristoteles, 2004).
Votinius (2004) beskriver Aristoteles uppfattning om strävan efter att
skapa sociala relationer som ”en dialektisk process där självaktning skapar
aktning för den andre, och aktning för den andre skapar självaktning”. I
relationer där ingen ömsesidig respekt fi nns blir spiralen den omvända, det
vill säga istället för att skapa självaktning skadas det egna jaget (sid. 57).
Den sociala gemenskapen – vänskapens förutsättning
En social gemenskap är ett villkor för vänskap och rättvisa. Vänskapen och
rättvisan går hand i hand, ju starkare vänskap desto högre krav på rättvisa. Utgångspunkten för rättvisa i den samhälleliga gemenskapen är det
som gynnar det gemensamma och medlemmarnas liv på längre sikt. Olika
samhällskick ger olika grogrund för vänskap och rättvisa. Det demokratiska
samhället är det statskick som ger vänskapen och rättvisan störst chans
att växa eftersom medlemmarna där har lika värde och därmed intressen
som är ömsesidiga. Vänskapen mellan medlemmar i ett samhälle utmärks
av gemensamma yttre intressen. Vänskapen är en del, bland flera, i den
större samhälleliga gemenskapen (Aristoteles, 2004). Det som är gott för
den enskilda människan är gott också för gemenskapen (Badersten, 2002)
eftersom den större gemenskapen grundas i den lilla. I och med att vänskap
bygger på en solidarisk tanke, behöver ett samhälle som vill kunna kalla
sig solidariskt grunda rättigheterna mellan medlemmarna i det samhället
på vänskap (Votinius, 2004). I den här bemärkelsen fi nns ingen skiljelinje
mellan det som är privat och det som är offentligt.
En god människa är en dygdig människa och en god vän är en vän av
dygd. En god medborgare torde således vara en dygdig medborgare,
dvs en medborgare som handlar i enlighet med de dygder eller karaktärsdrag som talar om hur en medborgare bör handla. [- - -] Och
en god människa blir man genom att agera i en politisk gemenskap.
I det avseendet råder det ingen skillnad mellan det offentliga och
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det privata; en god medborgare är en god vän är en god människa.
(Badersten, 2002, sid. 140)

Ett särdrag hos vänskapen är samförståndet. Detta samförstånd går mer
på djupet än vad till exempel en åsikt gör och innebär att vänner i en delad
gemenskap är överens om vad som är till gagn för gemenskapen, hur detta
ska genomföras och sedan tillsammans genomför det. Det centrala för det
här samförståndet är själva handlingarna. Aristoteles kallar samförståndet
för en ”politisk vänskap” vars syfte är det som är rättvist och funktionellt för
alla som delar gemenskapen (Aristoteles, 2004). Den här typen av vänskap
förutsätter personer som är ärliga och som vill samarbeta för det gemensammas bästa. På så vis är den politiska vänskapen mer att likna vid den sanna
vänskapen än den av nytta eller lust (Badersten, 2002).
Vänskap som mening
Människan är social till sin natur och strävar efter social samvaro. Av den
anledningen vill ingen människa leva ensam, inte ens den som till det yttre
har allt han kan önska. Vänskapen är en tillgång därför att den bland annat
ger praktisk nytta, men också för att den låter oss utvecklas som människor.
Lycka förutsätter goda vänner (Aristoteles, 2004).
Vad som än ger tillvaron en mening för varje människa eller är det
mål som hon har valt att leva för, så vill hon hänge sig åt detta i sällskap med sina vänner. Därför är det som en del människor dricker
tillsammans, medan andra kastar tärning, gymnastiserar och jagar
eller fi losoferar tillsammans. Alla tillbringar de sin tid i sällskap med
andra och ägnar den åt det som skänker dem den största tillfredsställelsen i livet. Ty när de vill leva tillsammans med sina vänner, ägnar
de sig åt dessa sysselsättningar och delar de intressen med vilka de
motiverar sitt samliv. (Aristoteles, 2004, sid. 276)

Alexander (1997) tar upp att Aristoteles beskriver möjligheten till högsta
formen av vänskap som ett underliggande karaktärsdrag och menar att
Gadamer skulle uttrycka det som att det är fördomar som utgör en sådan
grund. ”Each partner wills the good of the other as his or her own, and so
the saying, ”touton ton philon koinon”: To friends, all is common.” (sid.
338).
Det grekiska citatet ovan blir översatt till svenska: ”Det som vänner har
är gemensamt. Ty vänskapen förutsätter gemenskap.” Det är ett talesätt
som ursprungligen lär komma från Pythagoras och som finns citerat på
sid. 236 i Aristoteles Nikomachiska etik. Med citatet vill Aristoteles visa
att gemenskapen är en social sida av vänskapen. Centrala ingredienser i
mänsklig gemenskap är rättvisa och vänskap (Aristoteles, 2004). Vänner
upprätthåller en balans i givande och erhållande av vänskapens gåvor. Att på
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detta sätt ha en känsla för situationen och svara på den på ett lämpligt sätt
är en av de viktigaste förutsättningarna för utövande av det som Aristoteles
kallar för phronesis – det praktiska förnuftet. ”But more importantly, the
shared life of friends is marked by that freedom of open mutuality in the
sharing of happiness, which Gadamer describes as ”play”” (Alexander,
1997, sid. 338).
För Gadamer tar hermeneutikens uppgift sin utgångspunkt i phronesis.
Sensus communis är den känsla som en gemenskap vilar på och den är det
uttryck som phronesis tar sig (Alexander, 1997). Känslan rör sig om att
kunna bedöma en situation på ett rimligt sätt och därefter ha förmågan att
bortse från de egna intressena till förmån för det som gynnar gemenskapens
bästa. Enligt Gadamer är detta ett centralt problem för hermeneutiken och
han uttrycker det som att det handlar om relationen mellan det universella
och det partikulära. Att uppvisa förståelse är ett sätt att tillämpa det universella på en situation som är partikulär. När en läsare tolkar en text är
det det universella i texten som han vill komma åt, det vill säga vad texten
försöker säga, vad som är dess mening. För att överhuvudtaget kunna förstå
det universella måste läsaren hänföra texten till sin egen hermeneutiska
belägenhet. Överfört till vänskap rör det sig om att kunna ta den andres
perspektiv, att se sig själv och situationen så som den andre ser det. Att göra
det är att agera som en vän och att möta en specifi k vän som också besitter
denna tillgång är att utöva vänskap (Gadamer, 2004). Insikt leder dels till
att tolkningen av en situation blir rimlig, men den leder också till tålamod
och överseende (Alexander, 1997).
Sammanfattningsvis kan Eros faser, uppfattade i relation till Gadamers
hermeneutiska utgångspunkter, beskrivas som människans inneboende
längtan efter mening (eros), sättet som vi tillägnar oss det främmande på
(agape) och till sist själva fulländningen, det vill säga horisontsammansmältningen genom vilken mening blir gemensam (philia) (Alexander, 1997).

Att se sig själv såsom en annan
I Ricoeurs bok ”Oneself as Another” är subjektivitet, narrativ identitet och
etik i fokus och Ricoeur fortsätter där sin teori om en självets hermeneutik.
Också för Ricoeur är Aristoteles vänskapsbegrepp viktigt och han utvecklar
det vidare för att använda det i sin tolkning av självets identitet (Ricoeur,
1992).
I sin förståelse av en självets hermeneutik använder sig Ricoeur, precis
som när han skriver om den historiska förståelsen vilket jag varit inne på i
samband med mimesis i del 2, av Platons begrepp ”det samma”, ”det andra”
och ”det analoga”, men nu för att visa hur det är möjligt att förstå bildandet
av identitet. På samma sätt som när det handlade om hur människan förstår
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tiden menar Ricoeur att det är möjligt att lösa motsättningen mellan ”det
samma” och ”det andra” genom att uppfatta relationen mellan dem som
dialektisk. Lösningen blir återigen ”det analoga” som innebär, precis som
titeln på Ricoeurs bok, att se sig själv så som en annan. Identitetsskapande
är en ständigt pågående process som kan beskrivas som en pendling mellan
”det samma” och ”det andra”, men det rör sig inte om att låta ”det andra”
gå upp i ”det samma”. Att se ”det samma” utifrån ”det andra” är inte heller tillräckligt, utan man måste se sig själv så som den andre, återvända
till sig själv via den andre, först då är det möjligt att tala om skapandet av
identitet. Att pendla, det vill säga att röra sig i spänningsfältet mellan ”det
samma” och ”det andra”, är att handla. Handling är det som, enligt Ricoeur,
utmärker människans vara vilket tilldrar sig just mellan ”det samma” och
”det andra” (Rendtorff, 2000).
Därmed är det tydligt att Ricoeur inte ansluter sig till den essentialistiska
tanken om ett subjekt, som i Descartes anda, via det egna tänkandet, utan
någon relation till omgivningen, helt på egen hand kan skaffa sig kunskap
om sig själv (cogito). Men Ricoeur ställer sig för den saken inte bakom
tanken om ett subjekt i upplösning (anti-cogito). Istället går Ricoeur bortom dessa båda positioner och utvecklar en egen, en självets hermeneutik
(Ricoeur, 1992). För Ricoeur är inte människan enbart handling utan han
tänker sig att vi får våra liv som en gåva från det som fi nns utanför oss
själva och den mening med vilken vi fyller våra liv mottar vi också utifrån
genom det att världen som omger oss bär på ett överskott av mening. I
det att människan mottar liv och mening utifrån ryms en uppfattning av
subjektet som passivt, men samtidigt fi nns något aktivt i att subjektet själv
avgör vad i detta överskott av mening som han eller hon, med hjälp av den
skapande fantasin, ska göra till sitt. Processen är dialektisk i sitt pendlande
mellan mottagande och producerande, passivitet och aktivitet, och den är en
förutsättning för det som Ricoeur kallar för en kommunikationsgemenskap
(Kristensson Uggla, 1994).
Ricoeurs sätt att förstå subjektet är inte möjligt att placera i något av
facken cogito eller anti-cogito. Istället talar Ricoeur om det sårade cogito
vilket är ett uttryck för att människan inte har något annat val än att leva i
denna dialektik som pendlandet mellan mottagande och skapande innebär
och tack vare just detta förhållande kan subjektet ingå som en del i en kommunikationsgemenskap. ”Det verkar för Ricoeur i själva verket vara denna
växling mellan centrering och decentrering, produktion och reception – det
vill säga en kommunikativ grundstruktur – som är nyckeln till det genuint
mänskliga och till förståelsen av skapandets villkor och kreativitetens gåta”
(Kristensson Uggla, 1994, sid. 362).
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Ricoeurs idé om det sårade cogito är det nav kring vilken hela hans tänkande rör sig. Såret som jaget bär på är vetskapen om att aldrig kunna veta
allt om sig själv. Anledningen till att vi inte kan det är att vi föds in i något
som redan fi nns, som har tilldelats mening, oberoende av oss. Jaget strävar
efter att förstå vad det innebär att vara människa och söker få kännedom om
sig själv genom att sätta sitt liv i relation till världen utanför. Denna ständiga
strävan kan ses som en bildningsresa. Subjektet är på så vis ett reflekterande
subjekt i sitt sökande efter mening i det egna livet och förståelse för hur det
egna hänger samman med det stora som omger det. Med sin uppfattning
om subjektet som ett sårat cogito, som aldrig kan nå fullständig insikt i sig
själv, tar Ricoeur avstånd från Descartes som menade att subjektet genom
reflektion kunde nå just detta (Rendtorff, 2000).
Det sårade cogito är ett erkännande subjekt. Det som subjektet erkänner är det faktum att det aldrig kommer att veta allt om sig själv utan det
kommer alltid att fi nnas det som är, och även det som förblir, främmande.
Samtidigt är främmandegörandet ett villkor för att subjektet ska kunna
tolka (Rendtorff, 2000). Ricoeur har uttryckt det som att ”man måste
lämna sig själv för att fi nna sig själv” (Kristensson Uggla, 1994, sid. 147).
Anledningen till att subjektet ständigt kämpar med att tolka det som är dolt
är en förhoppning om att ta sig bortom främmandegörandet och där finna
ett mått av frihet och erkännande av det egna självet (Rendtorff, 2000).
Den narrativa identiteten
I och med att vår identitet inte är något som framstår i all sin tydlighet för
oss, måste vi söka den och det gör vi i kommunikation med andra människor. Det sårade cogito, som var och en av oss är, strävar efter att uppnå
mening i sitt liv och det gör det genom att söka sitt själv. Vägen att fi nna det
går genom den andre, det vill säga genom att se sig själv så som den andre,
och sedan vända tillbaka till det egna självet igen (Ricoeur, 1992).
Människan betraktas av Ricoeur som en reflektiv varelse som har möjlighet att reflektera över sig själv. Identiteten fi nns i tiden och är därmed
föränderlig, men samtidigt fi nns också det i identiteten som är mer beständigt. För att beskriva detta förhållande använder sig Ricoeur av de båda
latinska begreppen för identitet, idem och ipse. Idem står för det som är
lika, medan ipse är ett utryck för det existentiella självet. Idem och ipse kan
också uttryckas med hjälp av Platons termer ”det samma” och ”det andra”.
Ricoeur förstår identiteten som något som uppkommer just i spänningsfältet
mellan idem och ipse (Ricoeur, 1992). Ytterligare ett sätt att uttrycka idem
och ipse på är i termer av likheten som ”är” och skillnaden som ”är icke”,
med andra ord det som ligger fast och det som är föränderligt. Mellan dessa
poler konstitueras våra själv i en dialektisk och ständigt pågående process.
Våra identiteter är på det viset föränderliga (Kristensson Uggla, 1994).
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Berättandets betydelse för vår identitet är att göra sådant sammanhängande som inte ursprungligen är det. Genom att berätta vår egen berättelse
förstår vi oss själva på ett meningsfullt sätt i relation till ett större sammanhang. Ricoeurs tanke om identiteten som narrativ är ett uttryck för att vår
personliga identitet inte är något beständigt utan något som förändrar sig i
takt med vårt sökande efter självet. Människan är en handlande varelse som
ständigt befinner sig i förändring och den förändringen sker i spänningsfältet
mellan ”det samma” och ”det andra”. Dialektiken mellan ”det samma” och
”det andra” är grundläggande för den narrativa identiteten. Denna dialektik
är den narrativa teorings mest centrala bidrag till konstituerandet av självet
(Ricoeur, 1992). Identiteten bildas dels genom att vi lever och dels genom
att vi berättar. Det pågår en ständig rörelse i form av en spiral mellan att
leva och att berätta. För att kunna berätta vår historia måste vi ställa oss
på avstånd i förhållande till det som är vårt liv. Det gör vi genom att vara
öppna och möta ”det andra” till exempel i form av en text eller en annan
människa. Det är på den vägen vi förmår att vara reflexiva, men också att
förhålla oss kritiska till det som är bekant, det som utgör ”det samma”. Identitet är därmed inget som vi inledningsvis besitter, utan istället något som
vi erhåller genom kommunikation med andra, i den process som Ricoeur
benämner som mimesis (Kristensson Uggla, 1994).
Att etiskt vara med andra
Ovan har Ricoeurs sätt att uppfatta den personliga identiteten beskrivits
som en handling vilken med hjälp av språket tar sig uttryck i form av berättande. Till detta lägger Ricoeur en etisk dimension. Redan det att människor
tillsammans ingår i en kommunikationsgemenskap inbegriper någon form
av etik. Identitet förutsätter att en person ingår i en kommunikationsgemenskap med en nära förbindelse mellan språk, handling, narrativitet och
också etik. Den etik som Ricoeur talar om rör sig inte främst om bestämda
regler att moraliskt efterleva utan vägledande är tanken om vad ett gott liv
kan innebära (Kristensson Uggla, 1994). Människans handlingar utförs med
en önskan och en begäran om att leva ett gott liv tillsammans med andra
och även i det här sammanhanget fyller berättelser en funktion. Berättelser
ger uttryck för moraluppfattningar vilka mottagaren har att förhålla sig
till. Den etik som förmedlas via berättande kan beskrivas som narrativ och
den uppstår i den tredelade mimesisprocessen och är på det sättet en del av
skapandet av en identitet (Rendtorff, 2000).
Liksom Gadamer är Ricoeur inspirerad av Aristoteles vänskapsbegrepp
och dennes uppfattning att det är genom den högsta formen av vänskap som
etiken blir verklighet. Den som är vän för vänskapens egen skull, vill den
andre gott utan någon tanke på vad som kan vinnas på vänskapen, av den
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anledningen att grunden för den här vänskapen är att man delar en idé om
vad som är ett gott liv. Med utgångspunkt hos Aristoteles går Ricoeur vidare
och tecknar tre led för vänskap genom vilka självets identitet tolkas. De tre
leden utgör en etisk vision om ett gott liv och de handlar om: självaktning,
omsorg om den andre och rättvisa institutioner (Ricoeur, 1992). Alla tre
leden hänger samman och är verksamma i kommunikationsgemenskapens
etik och därmed i formandet av identitet. Ricoeurs utgångspunkt är att
människan är fri och vill ta ansvar, men för att ha förmågan att göra detta
krävs självaktning och det gör det möjligt att beteckna det första ledet som
en handling. Självaktning utvecklas i dialog med den andre och varken
självaktning eller omsorg är något som vi kan erfara eller reflektera över utan
den andre. Också omsorgen om den andre, led två, bygger på dialog och
ömsesidighet i relationen mellan självet och den andre. Det är självaktningen
i första ledet som gör det möjligt att visa respekt och omsorg om den andre
eftersom vänskap förutsätter att man är sin egen vän. Vänskapens bidrag
till självaktningen är tanken om ömsesidighet i relationen mellan människor
med självaktning. Ricoeur utvecklar ett inkluderande omsorgsbegrepp,
baserat på utbytet mellan att ge och att mottaga. Till Aristoteles syn på
vänskap för Ricoeur betydelsen av den Andre. Aristoteles vänskap beskrivs
i termer av att dela det som är förnöjsamt, men Ricoeur menar att vänskap
också handlar om att dela smärta. ”A self reminded of the vulnerability
of the condition of mortality can receive from the friend’s weakness more
than he or she can give in return by drawing from his or her own reserves
of strength” (sid. 191). Självet blir berört av den andre och känslor väcks.
Den vänskap där smärta delas initieras av självet, ’the loving self’, medan i
annan form av vänskap kommer initiativet från den andre. Vänskap förutsätter jämbördighet mellan parterna, i vänskap som är delat nöje erhålls den
genom erkännande av den andres självständighet, i vänskap som grundar
sig på självets sympati för den andre återupprättas jämlikheten ”only through the shared admission of fragility and, fi nally, of mortality” (sid. 192).
Ricoeur förstår självaktning, och utifrån den visionen som ett gott liv, som
ett uttryck för reflexivitet. Att använda begreppet omsorg i talet om vänskap
blir för Ricoeur ett sätt att visa att vänskap också handlar om brist och att
vi faktiskt behöver vänner. Självaktning handlar om att ha förmågan att visa
omsorg, men också förmågan att ta emot densamma, att inse att självet blir
ett eget själv, ett jag, tillsammans med andra, i förnöjsamhet men också i
sorg. Varje person är viktig och oersättlig, på samma sätt som jaget är det
för andra. I vänskap finns också ett mått av likhet vilken uppstår i utbytet
mellan aktningen av det egna självet och omsorgen om den andre. Det är inte
möjligt att besitta självaktning med mindre än att jag aktar andra som mig
själv. I detta ryms en tro på att jag kan och att jag har värde. ”Becoming in
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this way fundamentally equivalant are the esteem of the other as a oneself
and the esteem of oneself as an other” (Ricoeur, 1992, sid. 194).
Ömsesidighet leder till jämlikhet och det gör att vänskap kan sättas i
relation till rättvisa. Det tredje ledet berör som en följd av det rättvisan och
villkoret för den är förmåga till omsorg om den andre, men den rör inte
den direkta relationen människor emellan utan hur samhällets institutioner
behandlar var och en på ett rättvist sätt. Att leva gott är inte begränsat till
livet individer emellan, utan omfattar även livet i relation till institutioner,
det vill säga de strukturer som livet tillsammans skapat under historiens
gång i en gemenskap. Här i vänskapens tredje led är rättvisa i fokus, rättvisa
i förhållande till livet i institutioner. Omsorgen i förhållande till relationer
människor emellan i led två, motsvaras i led tre av rättvisa i förhållande till
relationen mellan människa och institution (Ricoeur, 1992).
Ricoeur (1992) ser dessa, den etiska intentionens tre komponenter, ur en
hermeneutisk synvinkel och beskriver relationen mellan det mål vi sätter upp
om ett gott liv och de stora val vi som individer gör i livet rörande arbete,
kärlek och fritid, som en form av hermeneutisk cirkel som vi ständigt rör
oss i. Precis som i fallet med en text förstås delen i relation till helheten och
tvärtom. Att tolka en handling som en text innebär att samtidigt tolka sig
själv och det leder till ett rikare själv. Självtolkning leder på ett etiskt plan
till självaktning vilken i sin tur bildar utgångspunkt för fortsatt tolkning.
De beslut vi tar, det vill säga vår tillämpning av praktiskt bedömande, som
en följd av våra tolkningar faller inte alltid i god jord i vår omgivning. När
så inte är fallet har en tolkningskonfl ikt uppstått vilken har sin grund i ett
glapp mellan livsideal och taget beslut. Vår tolkning äger i det här fallet inte
giltighet. En giltig tolkning leder till bedömning och handling som andra
uppfattar som rimlig.

Datorspelande tolkat som vänskap och gemenskap
Människan är enligt Gadamer en dialogisk varelse som ständigt strävar
efter mening och förståelse. Människan vill mening, vi till och med längtar
efter mening, och det är genom dialog med den andre som vi kan uppnå
detta. För att förståelse ska vara möjlig att uppnå krävs öppenhet både i
förhållningssätt till den andre och i dialogen. När gemensam förståelse
uppnås i dialog, det som Gadamer kallar för horisontsammansmältning, är
det samtidigt en viktig del i att gemenskap förverkligas. Människan är en
varelse-i-gemenskap och det är på den vägen som vi erhåller ett själv, men
också samtidigt blir till någon inför andra.
Datorspelande kan förstås utifrån denna människans längtan efter
mening. Något som jag tidigare varit inne på. Att spela datorspel innebär
att dela en datorspelandets gemenskap tillsammans med andra spelare och
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det sker till exempel på lan eller över nätet. Mötet med andra spelare på
lan lyfts fram som något mycket viktigt av de flesta spelarna. Det tycks till
och med viktigare än själva spelandet för många. Mot bakgrund av att det
är genom dialog som vi erhåller mening, förståelse och också vårt eget själv
är det lätt att förstå den betydelse som datorspelandets gemenskap har för
spelare. I avhandlingens del 2 har jag redan med flera citat exemplifierat
detta.
Den andre är en förutsättning för vår förståelse av oss själva och världen. Den andre, eller Du som Gadamer säger, kan vara en person som vi
lockas av, det kan vara en gemenskap och det kan utgöras av traditionen.
Människans sökande efter mening lockar henne att involvera sig med den
andre. Det som lockar är utmaningen att genom mötet med ett Du sätta sig
själv på spel och därigenom erhålla ett nytt själv, men som sociala varelser
lockas vi också av det att vara tillsammans med andra människor. Jag tänker
mig att datorspelet, spelandet, medspelarna och lanet kan fungera som den
andre, det vill säga som ett Du. Svaret på varför ungdomar spelar datorspel
och går på lan fi nns att söka i lockelsen. Ungdomarna lockas av att umgås
och att i mötet med andra, eller i relation till ett datorspel, sätta sig själva
på spel. För att kunna möta ett Du måste vi öppna oss för den andre och
för det krävs tillit att bygga dialogen på. När dessa förutsättningar fi nns,
fi nns också möjligheten att, med hjälp av inbillningskraften, ta den andres
perspektiv och på så vis nå bortom vår ditintills varande förståelse, vår
horisont, av oss själva och vår tillvaro. Redan det att uppfatta sig själv som
datorspelare tycks ge tillit i relationerna mellan datorspelare. Den tillit som
det gemensamma intresset ger skapar en grundinställning av god vilja i kommunikationen mellan spelarna. Några av spelarna berättar om hur oerhört
lätt det är att få kontakt med någon på ett lan. Johan uttrycker det så här:
– Dra fram en stol och bara sätt dig jämte honom och prata och du
kommer ha en bra kompis som du kan prata med hela natten. Oavsett
vad den personen egentligen är.

Andra sätt för spelare att mötas och kommunicera på är via chatt. För den
som tycker att det är ett för stort steg att gå på ett lan och ta kontakt med
andra spelare fi nns möjligheten att via nätet gå in i chatt-rum och där kommunicera med andra spelare. På en chatt är det möjligt att vara anonym. En
annan möjlighet är att som spelare använda sitt nickname på chatten och då
bli bemött på det sätt som personen ifråga uppfattas som spelare. Ibland är
identiteten bakom ett nickname känt för en del, särskilt om spelare mötts
på lan, men det behöver inte vara det.
För den som spelar rollspel online fi nns ytterligare möjligheter till möten
och dialog. Utöver de möten som jag nämnt tidigare i texten, där spelare
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träffas på bestämda platser i spelet för att ur sin avatars perspektiv diskutera händelser i spelet eller att de som spelare möts på olika chattar, fi nns
för rollspelarna något som kallas för Real Life träffar. Spelarna träffas då
i verkliga livet. Kalle berättar att han inte haft möjlighet att åka på någon
Real Life träff eftersom de hålls i Tyskland i och med att han spelar på en
tysk server. Där emot tycker han att det skulle vara väldigt roligt att kunna
åka på en sådan träff någon gång.
Många av de hängivna datorspelarna berättar att de kommunicerar med
andra spelare via MIRC, en typ av chat som de kallar för ’kanalen’, Ofta
går de till sin hemstads kanal och chattar med andra spelare som de känner. MIRC beskrivs av någon som ett bättre alternativ till telefonen därför
att det är enklare och flera kan vara med samtidigt. Det är också möjligt
att söka sig till speciella kanaler för datorspelare. Klaner kan till exempel
ha sina egna kanaler. Fabian berättar om Quakenet, som är en kanal som
han brukar vara på:
– Det är väl en 60 personer som hänger där i snitt. Så det är en del.
Och där har alla sina klaner, en speciell kanal också då. Så det är där
man träffas och bestämmer om man ska spela och sådant.
– Alla har ju så här privata kanaler. Eller typ klankanaler. som typ,
säg att vi är kompisar, så kanske han hänger på min kanal för att jag
hänger på hans kanal, så blir det till slut många som liksom hänger
på kanalen och pratar om allt möjligt.

Att hänga på kanalen handlar om att umgås. Det pratas spel, men ännu
mer om annat i livet. Det är också möjligt att skicka saker till varandra
över MIRC.
Timo: Man pratar om allt möjligt, vad som har hänt och sedan typ
när man ska väl spela, som turnering, då går vi, då har vi så att
vi går in en timme alltid innan matchen börjar, så går vi in på vår
privatkanal som är låst, bara för medlemmar. Så sitter vi där kanske
och pratar en hel timme taktik, bara hur vi ska röra oss och så. Det
är enda gången kanske, eller när man ska bestämma en träning mot
en annan klan. Det är enda gången som man pratar om spel.

Spelare poängterar att de även när det gäller chattandet föredrar att göra
det med sådana som de känner. Anledningen är att de som kommer nya till
chatten ofta är kaxiga, gör sig till och försöker dölja vilka de är, medan de
som hållit på ett tag är mer sig själva. Sådana samtal upplevs som tråkiga
och meningslösa. Precis som i spelandet tycks det handla om att leva sig in
i det man gör, ta det på allvar. MIRC beskrivs som en annan värld, en värld
där man kan prata om vad som helst, säga vad man vill och tycka vad man
vill. Det upplevs som lättare att säga saker på chatten i och med att man
inte står ansikte mot ansikte med den man kommunicerar med.
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En av hobbyspelarna chattar inte alls, medan en annan chattar, men däremot inte med dem han spelar med:
Niklas: Jag brukar skilja på dem jag chattar med och dem jag spelar
med. Jag vet inte varför faktiskt, det är något som jag kände bara,
de jag spelar med chattar jag inte med. Vi har ändå antagligen inte
samma intressen.

För den som ser sig själv som datorspelare fi nns en lockelse i att möta andra
som också uppfattar sig som spelare. Duet, det vill säga spelandet, spelarna
och lanet, lockar spelare att engagera sig i samtal, men det krävs att spelaren är öppen och har sitt eget själv. Att ge sig in i dialog med andra spelare
innebär att sätta sig själv på spel och där med risken att förlora sitt själv,
men också att fi nna ett nytt. Genom att vara en varelse-i-datorspelsgemenskapen erhåller spelare ett själv som spelare och blir samtidigt till det inför
andra spelare. För att det ska vara möjligt krävs att spelare tar steget in i
en spelgemenskap, att de vågar ta den risk som det innebär, nämligen att
sätta sig själv på spel.
Spelare delar en förståelse av spelandet och sig själva som spelare och det
skapar en gemenskap dem emellan. Det skapar också en tillit som gör att
det man kommunicerar om inte måste handla om datorspel. Niklas väljer
bort de stora gemenskaper som lan och chattande med andra spelare står
för. Han blir där med inte till som spelare för sig själv eller för andra. Hans
identitet är inte datorspelarens.
Många av datorspelarna berättar om hur mycket vänner de får genom spelandet och att det är just vännerna som är det mest positiva med spelandet.
Att gå på ett lan handlar minst lika mycket om att umgås som att spela.
Man träffas och spelar tillsammans med sina vänner samtidigt som man
lär känna nya människor. Datorspelandet ger en mängd ytliga kontakter,
kontakter som kan utvecklas genom chat och att man möts på lan. Stora lan,
så som Dreamhack, är tillfällen då spelare som endast mötts över Internet får
möjlighet att träffas i verkligheten, något som är uppskattat bland spelarna.
Någon tycker att i och med att de träffats över nätet tidigare så känner de
redan varandra ganska väl när första mötet väl sker. Någon annan tycker
tvärtom och menar att uppfattningen han fått om någon via spel på nätet
ofta inte stämmer när man sedan träffas, men att det tack vare det gemensamma spelintresset brukar fungera bra i alla fall. Bland hobbyspelarna
menar en av spelarna att de kontakter han får genom spelandet inte känns
som att de är på riktigt för att de sker i cybervärlden. Det är inget djup i dem,
enligt honom. En annan hobbyspelare uttrycker sig på liknande sätt:
Niklas: Man ser ju inte ansiktet bakom den som spelar, liksom.
Allting är artificiellt. Ganska kallt.
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En aktiv datorspelare möter en stor mängd andra spelare och naturligtvis
är många av kontakterna av det ytligare slaget.
Johan: Det är en kul grej. Alla känner alla, men samtidigt man känner
bara langrejen så att säga. (- - -) När man sitter och spelar mot någon
på ett lan och man kanske har spelat 4–5 timmar mot varandra och
man känner verkligen den personens spelsätt på ett bra sätt, men man
har ingen aning om vem det är annars.

Samtidigt beskriver Johan den här gemenskapen som att man delar en
”skön känsla”. Ett par spelare menar att det är svårt att bygga en relation
på spelandet, det är helt okey några dagar, men det räcker inte med ett
gemensamt intresse för att bygga en närmare kompisrelation. I vissa fall
uppstår en närmare vänskap ur dessa ytligare kontakter. Ett par av spelarna
berättar hur de lärt känna varandra genom spel över Internet och att de nu
träffas regelbundet på olika lan, både större lan och hemma hos varandra.
Vännerna är viktiga för att ett lan ska betraktas som bra.
För de flesta är ett lyckat lan ett där det är mycket folk.
Ali: För det är då det blir den här stämningen. Så det är en speciell
stämning man får när det är mycket folk och mycket folk som man
känner också. Och även folk som man inte känner, så här typ: ”Ja,
tjena så här heter jag, jag har de här skillsen och vad har du för något?” och så. (- - -) Det är just det här när det är trångt och alla tittar
mot skärmen, samtidigt som man snackar med folk och chattar med
varandra vad man ska göra, under själva spelandet, du vet?

För Linus är det just detta som är lockande med lan, att människor som är
helt olika kan sitta och umgås. Linus skiljer på gemenskapen på små lan och
på stora lan. På små lan träffas sådana som ofta redan känner varandra:
– Det är som att gå på ett disko ungefär.

På stora lan träffar han förstås också vänner, men också de mer ytligt bekanta som han tidigare endast mött på Internet.
Genom återkommande samtal med ett Du bildas en kollektiv historia i
vilken förståelse, språk och traditioner är delade och det är ur detta som en
gemenskap uppkommer. Gemenskapen fungerar som ett Du som vi talar till
och, ännu viktigare, lyssnar på. Att växa upp är att uppfatta gemenskapen
som ett du att tala med och lyssna till. Genom återkommande samtal föds
något som kan liknas vid en gemenskapens röst. Att dela datorspelandets
och lanets gemenskap handlar om att lyssna in och få förståelse för hur man
förväntas bete och förhålla sig både som spelare och som landeltagare. När
jag i avhandlingens del 4 tolkar datorspelande kulturella mening, bland
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annat med hjälp av begreppet stil, kommer jag att komma in på sådant
som, till det yttre, är utmärkande för datorspelandets gemenskap. Gadamer
säger att traditionen är ett språk som talar till oss som ett Du. Den stil som
datorspelare utvecklar kan också benämnas i termer av språk. Stil är något
som utvecklas och kommuniceras inom och mellan olika gemenskaper.
Några av spelarna brukar även vara med och arrangera lan. De betonar
att alla människor oavsett hudfärg, politisk åskådning eller liknande är
välkomna på deras lan. Medan vi pratar om detta kommer en av killarna
på att vid ett tillfälle var det någon som var nazist som bevistade ett lan
och som spred sina nazistiska åsikter där. Killarna diskuterar huruvida nazister verkligen är välkomna på deras lan. Tillslut kommer de fram till att
nazister är välkomna, under förutsättning att de inte sprider sitt budskap.
Det poängteras att alla människor har lika stort värde och därför kan det
inte tolereras att en nazist framför sina åsikter eftersom de är kränkande
för andra.
Lanet är en gemenskap och som det bärare av en tradition i form av olika
kulturella uttryck. Lanarrangörernas diskussion om huruvida nazister är
välkomna eller ej och det ställningstagande som de till slut kommer fram
till tolkar jag som ett uttryck för en mening som finns starkt i vår tradition
och som förmedlas via olika kulturella uttryck så som böcker, film och även
datorspel. Den uppfattning som de här killarna ger uttryck för förstår jag
som ett exempel på hur traditionen talar till oss och hur identitetsskapande
över tid är möjligt. Det förhållningssätt som killarna väljer till eventuella
framtida landeltagare med nazistiska åsikter tolkar jag som en förmåga hos
dem att med öppenhet och god vilja möta den andre.
När datorspelarna säger att de vill spela med spelare som de känner sedan
tidigare har det, som jag tidigare nämnt, att göra med att de vet att det är
spelare som de kan lita på, men det handlar också om att det är spelare
som de delar en spelandets gemenskaps historia med. Tillsammans delar
landeltagare minnen och erfarenheter från spelandet. Lanet och spelarna
är bärare av dessa gemensamma berättelser om matcher och annat som hör
lanet till. Fabian och Timo beskriver nedan både sin upplevelse av spelandets
gemenskap och betydelsen av dess historia:
Timo: Känslan, jag tycker det är, det blir så jädra positivt, det blir
som en stor ring liksom, alla tycker det är kul och alla sitter ihop
och alla är glada.
Fabian: Mycket skratt är det.
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Timo: Det är aldrig någon som liksom är nere och alltid om det går
dåligt så är det liksom alltid något annat man kan göra, så är det alltid
folk liksom kan muntra upp en. (- - -) Det är en stor gemenskap, det är
det som gör att det blir positivt liksom. Hade alla suttit liksom för sig
själva och spelat så hade det inte blivit lika kul, det hade det inte.
Fabian: Då hade man inte kunnat snacka och så, alla har ju så här
roliga minnen också typ. (- - -) Alla lan, allt som har hänt.
Timo: Allting när folk gör bort sig, så håller man på och skämtar om
det ett halvår efter fortfarande.
Carin: Ja, just det, man har de gemensamma minnena?
Fabian: Mm, exakt. Sitter man hemma blir det inte så. För då blir
det liksom att man bara snackar själv.

För dem som ännu inte besökt ett lite större lan kan det att de inte delar den
här gemenskapens historia framstå som ett hinder för att delta. En spelare
som besöker ett lan för första gången har ofta följt med en mer erfaren landeltagare vilket gör det lättare att passera detta hinder. Några av spelarna
som ännu inte besökt något större lan säger att de ska starta sin lankarriär
med att besöka Dreamhack. Det får mig att tro att det kan vara lättare att
delta i Dreamhack eftersom det är möjligt att vara mer anonym där än på ett
mindre lan i sin hemstad. Dreamhack är så pass stort att det knappast kan
ha en lika stark gemensam historia som ett mindre lan kan. En av spelarna
tror att de som går på en skola med IT-inriktning, i och med det, befi nner
sig i en gemenskap av spelare och att det gör att det ligger närmare till hands
för dem att delta i lan. Så tror jag också att det kan vara.
Det sköna har för Gadamer en viktig uppgift i människans längtan efter mening eftersom det sköna erbjuder möjlighet till erfarenheter som kan bli till
mening. Längtans mening uppnås genom öppenhet i dialogen. Platons eros
är vänt mot något som uppfyller ett behov av någon form och för det krävs
en öppenhet. Eros fi nns i den här öppenheten, i drivkraften efter mening.
Eros har använts på lite olika sätt i olika tider. Användandet kan uttryckas i form av tre faser och dessa är Platons eros, Aristoteles agape
och kristendomens philia. Eros står för, vilket redan nämnts, människans
längtan efter mening. Agape är de villkor som gäller när någon går från
främling till vän och blir medlem i en gemenskap medan philia är det som
vänner gör tillsammans, det som förverkligar vänskapen.
Att det att datorspelare överhuvudtaget spelar datorspel och går på lan
är ett uttryck för längtan efter mening har jag redan varit inne på ovan.
Datorspelen är motsvarigheten till det sköna, det som förbinder ideal med
verkligheten. Även detta har jag varit inne på ovan i samband med begrep-
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pet ”Spiel”. När vi närmar oss en text, till exempel ett datorspel, gör vi det
med en öppenhet som innebär att vi redan inledningsvis är övertygade om
att texten är möjlig att förstå. Vi betraktar texten som en vän med vilken
vi delar en gemenskap.
De spelande ungdomarnas väg till sitt spelintresse, och även vägen till
landeltagande, kan beskrivas som agapisk. Spelarnas intresse för datorer
och datorspel har oftast väckts av någon i deras omgivning som till exempel
kompisar, syskon eller föräldrar. Johan berättar:
– Det (var) en kille i klassen vars pappa är väldigt intresserad av
datorer också då, så de har ju alltid haft två, tre datorer hemma,
kopplat ihop dem i ett nätverk hemma. Praktiskt taget varenda dag
efter skolan gick man ju hem till honom och så satt han och jag och
spelade Diablo 1 liksom, dag ut och dag in.

Några år senare åkte Johan och hans kompis iväg på ett större lan:
– Jag tyckte att det var som en dröm. Jag njöt ju hela tiden.

Alis intresse väcktes av att hans äldre syskon och deras respektive arbetar
med datorer. De är vuxna och har utbildning inom datorområdet och arbetar utomlands. När Ali var hemma hos sin syster och hennes man testade
han deras dator och tyckte att det var roligt:
Ali: Så tänkte jag: ”Det är framtiden så jag kan lika gärna fortsätta
med det”. Så jag har lärt mig en hel del på just att spela spel och
sådant.

Själv går Ali nu på en skola med datorinriktning där många av eleverna är
datorspelare. Ali berättar att hans spelande tagit fart sedan han började på
skolan, men han kallar sig för nybörjare. I och med att många på skolan
spelar var inte vägen till hans första stora lan så stort.
Nina berättar att hennes datorintresse väcktes av hennes pappa och att hon
alltid varit intresserad av datorer:
Nina: Jag har alltid varit det för pappa har hållit på med dator eller hela mitt liv så, jag har varit uppväxt med det. Kom av sig självt
liksom. Det bara blev så.

Sofie har, precis som Ali, blivit intresserad av datorer via sina syskon som
går datorinriktade utbildningar på högskolan. Både Sofie och Nina går
datorinriktade gymnasieutbildningar.
Relationen spelarna emellan är också möjlig att beskriva med agape. Med
intresset för datorspel som utgångspunkt möter spelarna varandra med
öppenhet och tack vare öppenheten fostras spelarna in i en gemenskap inom
vilken de tar del av språk och traditioner.
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Philia är själva det praktiska utövandet av vänskap, det vi gör tillsammans
med dem som vi betraktar som våra vänner. Datorspelande och lan är ett
uttryck för philia och jag har ovan beskrivit det med hjälp av Aristoteles
vänskapsbegrepp. Det som ytterligare kan lyftas fram är dess relation till
gemenskapen. För Aristoteles förutsätter vänskap gemenskap. Gadamer
talar om sensus communis som den känsla som gemenskapen vilar på. Den
handlar om förmågan att bedöma en situation på ett rimligt sätt och att
kunna sätta gemenskapens bästa före de egna intressena. För en vän rör det
sig om att se utifrån den andres perspektiv, att se sig själv och situationen
med den andres ögon. I exemplet med nazisten ovan uppfattar jag killarnas
ställningstagande som ett uttryck för dels agape, men också för sensus
communis. Trots att de själva förkastar nazistiska åsikter är de öppna för
att det är möjligt att förstå den här personen som datorspelare. Det enklaste
skulle vara att stänga ute nazisten, men då har killarna inte handlat på
något annat sätt än vad nazisten gör. Istället väljer de att välkomna honom,
men markerar att hans nazistiska åsikter inte är okey. Att de hälsar honom
välkommen in i spelgemenskapen ser jag som att de har en känsla för vad
som är bäst för gemenskapen i stort.
Spel och identitet
Enligt Ricoeur skapar vi vår identitet genom att pendla mellan vårt eget sätt
att se oss själva och genom det sätt som andra ser oss på. Vår identitet, eller
vårt själv, förändras och utvecklas genom att vi ser oss själva med den andres
ögon. Samtidigt fi nns alltid det som är beständigt i identiteten. Identiteten
fi nns mellan det beständiga och det andra som till exempel kan utgöras
av en text eller en annan människa. Viktigt för vår förståelse av oss själva
är vår berättelse om oss själva. Vi lever och berättar vårt liv, också detta i
en ständigt pågående process, för att fördjupa vår förståelse av oss själva i
relation till världen omkring oss. För att kunna berätta måste vi ställa oss
på ett visst avstånd från det som är vårt liv och genom det avståndet kan
vi också förhålla oss kritiska till det som är bekant. Människan har där
igenom förmågan att vara både reflexiv och kritisk.
För datorspelande ungdomar är datorspelandets gemenskap ett sammanhang där de skapar och utvecklar sin identitet. Datorspelet, de datorspelande vännerna eller lanet i sig kan fungera som den andre genom vars
ögon spelarna ser sig själva. Men också världen utanför spelgemenskapen
till exempel föräldrar, lärare, icke-spelande vänner, skola och massmedia
fungerar som den andre. Bland de senare fi nns ofta en negativ attityd till
och en oro för spelandet.
Spelarna berättar för mig om sitt spelande och sig själva som spelare,
och som förhoppningsvis framgår av den empiri som redovisats i det ovan-
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stående, innebär det att de samtidigt även berättar om sina liv och sig själva
i relation till sådant som fi nns utanför spelandet. Arbetet med att skapa
en identitet pågår parallellt i de olika gemenskaper som vi ingår i och för
flera av datorspelarna är datorspelsgemenskapen oerhört viktig i det här
sammanhanget, medan det för några andra är av mindre betydelse. För de
hängivna datorspelarna har spelet, spelandet, de spelande vännerna och
lanet som den andre stor betydelse för deras identitetsskapande, medan för
hobbyspelarna ligger tyngdpunkten snarare på världen utanför spelandet.
De hängivna spelarna lägger ned mycket tid på spelande och på umgänge och
kommunikation med andra spelare. De uttrycker också en stark lust inför
och en stolthet över sitt spelande. Detta medan hobbyspelarna anstränger sig
för att inte spela alltför många timmar, undviker att prata om datorspel med
klasskamrater och gör skillnad på sådana som de spelar med och sådana
som de chattar med, om de chattar. Samtidigt fi nns en ambivalens hos i stort
sett alla spelare. De hängivna spelarna ger uttryck för att spelandet kanske
tar lite väl mycket tid ibland och att det blir för lite tid som läggs på läxor,
motion, frisk luft, umgänge med familj, vänner och flick- och pojkvänner. De
låter ändå detta ske eftersom de upplever spelandet som oerhört meningsfullt
på andra sätt. Hobbyspelarna däremot låter inte spelandet ta tid från annat
och är noga med att det inte får göra det, men för ett par av hobbyspelarna
är detta ett dilemma. Deras ambivalens rör sig om att de egentligen fi nner
spelandet väldigt lustfyllt, men utkämpar en kamp mot lusten att spela
eftersom de är rädda för negativa följder till exempel för skolarbete, motion,
frisk luft och för att spelandet rent allmänt ska ockupera deras tankar. Jag
tolkar det förhållningssätt till spelandet som spelarna ger uttryck för, som
ett uttryck för vad eller vilket som har haft den starkaste rollen som den
andre, när det rör deras identitetsskapande i förhållande till spelandet. För
de hängivna datorspelarna har datorspelsgemenskapen varit den starkaste
andre, men de ser samtidigt på sitt spelande och sig själva som spelare med
de oroligas och negativas ögon. För hobbyspelarna tycks tvärtom den andre
som någon som är negativ och orolig ha varit den starkaste andre. Den här
skillnaden kan naturligtvis också ha att göra med hur lustfyllt man fi nner
datorspelande, men det faktum kvarstår att ett par av hobbyspelarna ger
uttryck för en stark lust att spela.
Människan föds in i en befi ntlig värld av mening och med hjälp av fantasin, i det som är Ricoeurs tredelade mimesisprocess, lyckas vi göra en del
av den här meningen till vår egen. Något som jag varit inne på ovan. Vi
befi nner oss ständigt i denna process som strävandet efter mening innebär.
Vår förhoppning är att förstå oss själva och vår tillvaro på ett annorlunda
och lite bättre sätt. Kommunikation är en förutsättning för att det ska vara
möjligt och det är detta som gör att vi blir en del av det som Ricoeur kallar
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för kommunikationsgemenskap. Med utgångspunkt i denna uppfattning
föreställer jag mig datorspelande och lan som en form av kommunikationsgemenskap. En kommunikationsgemenskap som samtidigt är en del av den
gemenskap som vi alla ingår i.
Att tillsammans med andra människor ingå i en kommunikationsgemenskap innefattar en etik som handlar om vad ett gott liv för medlemmarna
kan vara. Kommunikationsgemenskapens etik, eller innebörden i vad som
är ett gott liv, återfi nns i berättandet. Etiken är på så vis narrativ och den
uppkommer i mimesisprocessen och ingår som en del i identitetsskapandet.
I samtalen med datorspelarna framkommer en datorspelandets etik och vad
som kan kallas för en idé om vad som är ett gott liv i datorspelsgemenskapen.
Exempel på det är att visa varandras spelande respekt på olika sätt vilka jag
nämnt tidigare, att dela med sig av sina saker och sina kunskaper och att
inte stjäla från varandra. Det är inte svårt att överföra detta till den stora
kommunikationsgemenskapen.
En etik som verkligen vilar på en för alla gemensam idé om vad ett gott liv
är förutsätter, enligt Ricoeur, den sorts vänskap som Aristoteles framhåller
som den högsta. Ricoeur tänker sig tre sammanhängande led för vänskap
bestående av självaktning, omsorg om den andre och rättvisa institutioner.
Dessa tre led är levande i en kommunikationsgemenskap och ingår där med
i förutsättningarna för bildandet av identitet. Utgångspunkten är att människans dels är fri och dels att hon vill ta ansvar, men att förutsättningen är
självaktning vilket leder till aktning och i och med det omsorg om den andre.
Det tredje ledet rör också omsorgen om den andre, men då samhälleliga
institutioners omsorg och rättvisa behandling av människor.

De andras syn på datorspelande
Självaktning är med andra ord avgörande för ömsesidighet, omsorg, jämlikhet och rättvisa.
Nedan lyfter jag fram exempel ur empirin där datorspelarna berättar
om hur ’den andre’, främst i egenskap av sådana som inte spelar datorspel,
förhåller sig till deras spelande. Datorspelarna uppehåller sig mycket vid
vilken attityd andra människor har till deras spelande. Ordet ’nörd’, tönt,
förekommer många gånger i samtalen. Datorspelare menar att det är vanligt
att andra människor, sådana som inte spelar själva, uppfattar dem som
nördar och är negativt inställda till datorspelande. Ett skäl till att här ta
med hur spelarna upplever andras inställning till deras spelande är att det
är ett exempel på den distans som fi nns mellan spelarnas uppfattning och
de andras. När spelarna möter de andras uppfattningar fungerar dessa som
ett sätt att på distans se sitt eget spelande. Det öppnar för möjligheten att
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reflektera kring datorspelandet. Jag avslutar med att tolka det datorspelarna
säger med begreppet självaktning för ögonen.
Föräldrars attityd
Föräldrarna tycks vara de som har mest synpunkter på ungdomarnas spelande. Åsikterna rör sig om att spelandet tar för mycket tid vilket innebär
att annat blir lidande. Enligt spelarna är föräldrarna oroliga för att de inte
sköter skolan, att de är utomhus för lite, att de blir socialt isolerade och att
de kan få fysiska skador. De vill att ungdomarna ska hjälpa till hemma och
de vill ha ett socialt umgänge med sina barn utanför datorerna. I de familjer
där det bara fi nns en dator kan föräldrarna ha synpunkter på att datorns
tillgänglighet är begränsad eftersom den ofta är upptagen av den som spelar.
Någon som har modem hemma berättar att hans föräldrar klagar på att det
blir för dyrt och att telefonen är blockerad medan spelandet pågår. Några
av spelarna tycker att föräldrarnas försök att minska deras spelande är helt
förkastligt, medan andra är mer välvilligt inställda. Några av spelarna har
överenskommelser med sina föräldrar kring spelandet som till exempel att
läxor går före spel eller att spelande på vardagar är begränsat i tid. Vilken
inställning föräldrarna har till datorspelandet är det flera som menar kan
vara avgörande för om någon får åka på ett lan eller ej. Spelare tar upp att
det nog är ganska många som inte kan vara med på lan därför att föräldrarna inte vill att deras barn ska ta med sig familjens dator utanför hemmet.
Andra hinder kan vara att föräldrarna inte ställer upp, eller har möjlighet
att, skjutsa barn och dator till lan.
David berättar att hans föräldrar vill att han ska röra på sig mer och
att de är oroliga för att han ska få en dygnsrutin som inte består av något
annat än skola, datorspelande och nattsömn. De vill också att han ska
umgås med övriga familjen:
David: Jag har tre bröder, alla har flyttat hemifrån, typ för något år
sedan eller något. Så liksom när de kommer, då kan jag ju inte sitta
vid datorn. Det skulle vara respektlöst.
C: Mot dina föräldrar, eller när dina bröder kommer?
David: Mot mina bröder, men alltså så tänker inte jag, jag går ju inte
och träffar dem bara som en ursäkt eller någonting, jag går ju för att
jag vill träffa dem.
C: Hur försvarar du ditt spelande?
David: Nej, det är inte mycket att försvara. Om de ber mig göra en
sak så kanske jag säger ”ja, ja”, och sedan tar det en timme så kanske
jag gör det. Sedan så återgår jag till mitt spelande.
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En annan av spelarna berättar att han avbryter sitt spelande av hänsyn till
att pappan eller mamman vill att de ska umgås med varandra:
– Som pappa och jag har ju ömsesidiga känslor, vi känner liksom det
att det är vår tid tillsammans, då ska jag inte ödsla tid på någonting
som jag gör varje dag då. (Den här spelaren träffar bara sin pappa
på helgerna, min kommentar.)

Sams föräldrar tillhör dem som oroar sig för att han kan få fysiska skador
av att spela:
C: Är det några vuxna som har synpunkter på ditt spelande?
Sam: Ja, min mamma! (skratt)
C: Vad tycker hon?
Sam: Pappa och hela min släkt.
C: Vad säger de?
Sam: De säger, typ, de försöker bara hitta allt negativt i det, typ ”ja,
det är dåligt för ögonen, det är dåligt och man kan få cancer” och
bla, bla, bla allting håller de på att dra upp. [- - -]
C: Hur försvarar du ditt spelande då när de klagar?
Sam: (skratt) Ja, min kära mor försöker ju göra allt i sin makt för
att försöka hålla mig borta från datorn hela tiden, typ avbryter mig,
”Gå ut med hunden” ”Diska” ”Ställ papperskorgen på andra sidan
rummet”, någonting helt onödigt bara för att få bort mig.
C: Gör du det då?
Sam: Ja, oftast.

Sam menar att det spelar ingen roll vad hans föräldrar säger, han tänker
fortsätta spela i vilket fall som helst. Han argumenterar för sitt spelande
på följande sätt:
Sam: Det är ju sådana som går ut och festar och super varje helg
istället. Det är, det argumentet brukar jag dra upp för min morsa,
när hon tycker att jag är jättedum som spelar dator hela tiden. Då
brukar jag säga: ”Är det bättre att jag går ut och klär mig i mina
Vero Moda kläder och går ut och super varenda helg och strular med
alla, varenda fl icka på sta’n, och kommer hem dyngrak och spyr ner
lägenheten?”

Ali berättar att hans föräldrar är väldigt positiva till att han använder
datorn i skolarbetet och uppmuntrar honom till det, men att spelandet är
de inte lika glada åt. Mamman oroar sig för att det kan vara skadligt, att
det kan göra Ali blind, medan pappan tycker illa om att telefonen inte går
att använda medan Ali är ute på nätet. Ali säger att när någon av hans för-
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äldrar säger till att han ska sluta spela brukar han för det mesta stänga av
datorn direkt. Han förklarar att han är uppvuxen på ett annat sätt än sin
kompis Bo som är svensk och som också deltar i samtalet. Ali säger att hans
uppfostran gör att han inte argumenterar med sina föräldrar om spelandet
utan gör som de säger.
Fabians och Timos föräldrar oroar sig för att killarna inte gör sina läxor,
att de får för lite sömn och för lite motion. Fabian tycker att hans föräldrar
tjatar och tycker inte att de ska ha någon uppfattning om vad han gör eller
inte gör. Timo är mer välvilligt inställd till sin mammas synpunkter.
C: Vad tycker ni om deras synpunkter?
Fabian: Idiotiska.
Timo: Det är bra, tycker jag…
C: Du tycker att de är idiotiska och du tycker att de är bra?
Timo: Jag tycker att det är bra att de påminner en för man glömmer
ju bort sig själv, sedan typ kanske sitter man efter tre år så tänker
man: ”Åh, ingen kondis, ingenting.” Då kommer man aldrig komma
igång med träning igen eller någonting.
Fabian: I och för sig, men jag tycker inte att det fi nns någon anledning att tjata.
Timo: Nej, det räcker ju att säga till lite då och då.
Fabian: En gång! Liksom typ bara ”Har du inga läxor?” ”Nej.” Då
så, spela. ”Har du läxor?” ”Ja.” ”Spela inte.” Så istället för
Timo: Så enkelt är det.
[– - -]
C: Skulle du göra dem (läxorna, min kommentar) då?
Fabian: Va? Nej, alltså jag, vadå? Jag gör mina läxor när jag behöver
och då gör jag dem när jag vill. Liksom de ska ju inte bestämma när
jag gör mina läxor.
C: Nej, du tycker att du kan ta ansvar för det själv?
Fabian: Ja, exakt!

Sofies pappa tycker även han att spelandet tar för mycket tid från skolarbetet. Han var också kritisk till att Sofie skulle åka på Dreamhack.
C: Vad tycker du om din pappas synpunkter?
Sofie: Att de är fel. (Fniss) Samma som när jag frågade om jag kunde
få åka hit. Då fick jag argumentera länge, frågade jag: ”– Om jag varit
en pojke, hade jag fått åka direkt då?” ”– Jaha!”
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C: Varför ville han inte att du skulle åka?
Sofie: Vet inte, massa killar och så släpa iväg datorn och så tyckte
han att det var så himla långt.
C: Är han lite orolig för dig?
Sofie: Ja.
Nina: Men du körde ju det där med ridläger också.
Sofie: Ja, att om jag hade ridit istället då och åkt på ridläger, då hade
jag fått åka.
C: Mm. Och det höll han med om?
Sofie: Ja.
C: Men du vann på argumentation då?
Sofie: Ja. (Sofie och Nina skrattar.)

Linus berättar att hans föräldrar tidigare var kritiska till hans spelande,
men sedan han börjat få framgångar i lite större spelsammanhang har
föräldrarna vänt och tycker att det är roligt istället. Linus säger att det kan
också bero på att han anstränger sig lite mer i skolan nu än tidigare. En
annan anledning till föräldrarnas ändrade inställning är att Linus pappa
vid ett tillfälle följde med honom på ett lan och det har gjort att han efter
det accepterar Linus spelande på ett annat sätt. Samtidigt tror Linus att
föräldrarna skulle varit mer positiva om det varit fotboll han spelat, men
för Linus är datorspelande en sport, likväl som annan sport, även om den
inte är fysiskt ansträngande på samma sätt som fotboll. Samtidigt medger
han att han nog borde börja med någon fysisk aktivitet också.
Niklas och Jesper som båda är hobbyspelare berättar att deras föräldrar
inte har några åsikter angående deras spelande och de menar att det beror
på att det går bra för dem i skolan. Det beror förmodligen också på att dessa
båda killar inte låter spelandet ta allt för mycket av deras tid. Niklas berättar
dock att hans mamma är av uppfattningen att det är viktigt att spelandet
inte upptar för mycket av hans tankar eftersom hon då är rädd att han ska
förlora verkligheten, hans föräldrar tycker heller inte om att han laddar hem
sådant som betraktas som olagligt från Internet.
Icke-spelande vänners attityd och attityd mellan könen
De flesta datorspelares vänner är också datorspelare, åtminstone gäller det
för de killar som är hängivna datorspelare. Att det ser ut så här säger de dels
beror på att de lär känna mycket människor genom spelandet, men också
för att en väldigt stor andel av killarna i deras ålder spelar datorspel och om
de inte gör det är spelarna inte sena med att introducera dem i spelandets
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gemenskap. Några har dock icke-spelande vänner och säger att de ibland får
kommentarer från dessa om att de är tråkiga som sitter och spelar istället
för att följa med ut på annat. Kim har fått höra liknande saker:
Kim: Kompisar klagar för att man bara sitter vid datorn, inte har
något liv och det ena efter det andra liksom och så påstår de att man
inte umgås med dem istället.

Linus berättar om liknande attityd bland sina kompisar. Nyligen blev Linus
utsedd till en av Sveriges bästa spelare i sitt spel och är nu sponsrad för att
kunna delta i tävlingar i både Europa och USA.
Linus: Så då kommer de inte att säga så mycket sedan. För man har
chans att vinna 1,5 miljoner kronor.

Apropå negativ attityd från sådana som inte spelar säger Kalle:
Kalle: Människor är blinda för vad det är vi gör och det får de gärna
vara, vi håller dem i sin lilla drömvärld medan vi upplever det riktiga,
så får de leva i sin värld.

Ali berättar att hans kompisar brukar skämta med honom om att han går
på en bögskola (Ali går på datorinriktat gymnasieprogram), att han är
datornörd, att han inte har något liv och så vidare. Men säger Ali, i nästa
stund kommer de och frågar om råd kring spelandet för de spelar lite grann
själva, men inte i samma utsträckning som Ali.
Det omvända fi nns också representerat, det vill säga spelare som har
synpunkter på andra spelares spelande. Här är hobbyspelarna överrepresenterade. Ville och Rikard berättar att ibland känner de att de måste säga till
någon kompis att sluta prata om datorer och spel. De tycker att kompisen
är för mycket inne i sin datorspelsvärld, vilket de själva uttrycker ett starkt
motstånd mot att bli. Rikard menar att konsekvensen av att leva sig in så i
spelandet är att man blir bortkopplad från annat. Han anser att det finns
risk för att spelare blir socialt isolerad. Ville däremot tror inte att spelare
påverkas personligen på det sättet, men att de förlorar tid som kunde användas på bättre sätt. Samtidigt ser Ville sådana fördelar med spelandet som att
det håller borta ungdomar från uteliv. Niklas som är den av de intervjuade
som lägger ned minst tid på datorspelande säger att han själv inte har något
problem med kompisar som har synpunkter på hans spelande och säger
själv att det förmodligen beror på det att det inte är något stort intresse för
honom. Han säger samtidigt att han inte har någon negativ uppfattning om
andra spelande och berättar om en kompis till honom som är storspelare:
Niklas: Det är sådan han är, han är intresserad av datorer. Jag ser
inte på honom som någon datornörd. Det uttrycket existerar inte
för mig. [- - -] Det är en hobby precis som andra, man säger ju inte
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fotbollsnörd eller innebandynörd, liksom. Man är inte datanörd för
den delen heller. Han är bara väldigt intresserad av datorer och
otroligt kunnig liksom.

Linus och Kalle, båda storspelare, lägger ned många timmar på sitt spelande varje dag. Linus spelar actionspel och Kalle spelar rollspel. De båda
spelarna har olika uppfattning om vilket av deras spel som är mest socialt
och gnabbas lite om detta. Kalle hävdar att hans spel är mer socialt eftersom
han under hela spelet låter sina karaktärer kommunicera med och ingå i
relationer med andra spelares karaktärer. Linus i sin tur tycker att hans spel
är mer socialt i och med att han spelar med och lär känna människorna
bakom spelarna, det vill säga i det så kallade riktiga livet. Linus säger
”Skaffa dig ett liv” på skämt till Kalle, men för Kalle är den kommentaren
fullständigt felaktig eftersom han anser att han har sitt sociala liv i spelet.
Dessutom menar han att rollspelet han spelar är mer avancerat och kräver
mycket mer av honom personligen som spelare än vad ett shoot’em upp-spel
gör. Enligt Kalles uppfattning kan vem som helst bli bra i sistnämnda spel,
om den bara har bra reflexer och verkligen vill. Det rollspel som han själv
spelar kräver däremot, enligt honom själv, uthållighet, intelligens och en
förmåga att tänka strategiskt eftersom ett rollspel inte är så förutsägbart
som ett shoot’em up-spel. Kalle är trots sin inställning med och arrangerar
lan, där det oftast spelas just shoot’em-up spel, men för Kalle är den typen
av spel helt meningslösa.
Att tjejer oftare har en negativ attityd till datorspelande är något som flera
spelare nämner. Bo berättar att när han träffar tjejer på ICQ räcker det
med att han talar om att han går på en gymansieskola med datorinriktning
för att han ska bli kallad för datornörd direkt. Ali håller med och säger att
dessa tjejers inställning är att datorspelare aldrig går ut, att de spelar varje
dag och att de äter chips och dricker cola. På frågan om det är en dålig
raggningsreplik att säga att man går på ett gymnasium med datorinriktning
svarar både Ali och Bo med unisont Ja! samtidigt som de skrattar gott.
Ville spekulerar och tror att tjejer nog kan vara lika intresserade av datorspel som killar, men att de oftast inte gillar spel med våldsinslag. Han tror
inte att tjejer har provat att spela i samma utsträckning som killar och att
de använder datorn på ett annat sätt än killar, att de går ut på Internet och
gör det de ska för att sedan lämna datorn. Killar har däremot, enligt Ville,
ett mer nyfi ket sätt att använda datorer på. Han tror heller inte att tjejer
fastnar lika lätt framför ett spel, att tjejer inte är lika lättpåverkade.
Timo berättar om sin före detta flickvän som anklagade honom för att
han inte ringde tillräckligt ofta eller hade tid för henne. Att det blev så,
menar Timo beror på att spelandet gör att han glömmer tid och rum, men
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säger samtidigt att han inte tycker att det är något försvar. Timo och Fabian
upplever det som att det blir fler och fler tjejer i chatt- och datorspelsvärlden,
något som de tycker är positivt.
Timo: Tänk om man liksom, om man träffar på en sådan tjej som
liksom exakt håller på med samma grej och ser bra ut och liksom är
smart och allting, det skulle vara hur bra som helst.
Fabian: Det fi nns inte så många sådana, nu du?
Timo: Nej.

En annan möjlighet, som Timo ser det, är att han försöker få eventuell
framtida tjej att bli intresserad av spelandet, men både Timo och Fabian
tror att det kan bli svårt.
Tjejerna som är med i undersökningen går alla tre på datorinriktade
gymnasieprogram. Nina och Sofie menar att det är en allmän attityd att
tjejer och datorer inte hör ihop och att våldsspel också ligger långt ifrån
vad tjejer förväntas ägna sig åt. De medger att de gjorde ett ovanligt val
när de valde det gymnasieprogram som de nu går på och blev intresserade
av datorspel. Tjejerna tycks få speciell uppmärksamhet, just för att de är
tjejer, och Kim berättar att hon ofta blir utmanad att gå en match av den
anledningen. Samtidigt är uppmärksamheten något som tjejerna till stor
del upplever som positiv:
Sofie: Folk blir imponerade, tycker det är kul, inte bara sitta och spela
mot killar. Fast de blir arga om man skjuter ner dem.

Nina skrattar åt detta.
C: De förväntar sig inte riktigt det?
Nina: Nej! Eller så står de och mesar bara för att de ska vara schyssta
och så, då är det negativt, för då är det inget kul alls.
Sofie: Nej, då är det bara jobbigt.

På lan väcker tjejerna också uppmärksamhet:
Nina: Mm, alla killar tittar så här.
Sofie: Folk som glor.
Nina: ”Var det tjejer, eller?”, så här, alla tittar ju så eller lyssnar,
tittar vad man gör och sådant där. Som när vi började spela CS igår
en stund. Alla satt och tittade så här: ”Nej, men spelar de CS???”
Liksom.
C: Hur känns det?
Sofie: Jag vet inte… Kul!
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Nina: Sträcker på ryggen så här! (Nina visar samtidigt som hon
skrattar.) Ser lite stolt ut!
Sofie: Så dör man precis där, så var det inget kul längre.
C: Nej. Ni känner inte press på er då?
Sofie: Lite egentligen, om man ska visa att man är duktig och att
man kan.
Nina: Nej, inte jag. Skiter i det fullständigt.
Sofie: Nej, det gör jag ibland.

Skola och lärares attityd
Nina och Sofie berättar att de haft problem med att få ledigt från skolan
för att åka på Dreamhack:
Nina: Vi slutar ju skolan idag, så skulle vi be om ledigt för en månad
sedan eller någonting. Men då tyckte de att ”Nej”, men så tjatade
vi om det att folk får åka på fotboll och hockey och sådant där, det
tyckte vi var samma sak.
Nina: Vår klasskompis fick ledigt för att åka till England och spela
baseboll.
C: Ja, ja.
Sofie: Fick han ledigt direkt. Vi fick vänta en månad eller någonting.
Nina: Han behövde inte ens lämna en lapp eller någonting, behövde
han inte ens lämna.
C: Varför är det sådan skillnad?
Nina: Jag vet inte, de tänker väl att spelande inte ger så mycket, men
fotboll… man springer runt och jagar en boll…
C: Har det högre status, fotboll, ishockey, baseboll?
Nina: Ja, det har det tydligen, bland dem i alla fall.
C: Var det både lärare och klasskamrater som tyckte det?
Nina: Nej, det var bara lärarna.

Spelarnas attityd till sitt eget spelande
Samtidigt som de flesta av de intervjuade tycker väldigt mycket om datorspelandet och till största delen lyfter fram positiva saker med spelandet tycks
de ändå, vilket jag tidigare varit inne på, osäkra på värdet och nyttigheten
i att spela. I ena andetaget berättar någon om alla vänner som man får
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genom spelandet och i nästa andetag kan samma person säga att spelandet
inte är socialt:
Bo: Nej, egentligen är det väldigt osocialt. Man sitter bara inne och
isolerar sig. Ändå så pratar man och så med folk, men inte…

Ali har liknande tankar och är också orolig för att spelandet skulle kunna
vara skadligt för ögonen och i värsta fall leda till blindhet. Ville och Rikard
diskuterar också sådant som de tror kan vara skadligt med datorspelande
och säger att egentligen borde de inte spela så mycket. Rikard tycker att
hans och Villes sätt att spela på, med intensiva spelperioder och där emellan
långa uppehåll är bättre än att spela dagligdags. Ville instämmer:
Ville: Då känns det inte så farligt.

Många av spelarna, till och med de mest hängivna, som talar om den stora
glädjen i att spela och om hur meningsfullt spelandet är, ger samtidigt
uttryck för att spelandet är onyttigt på olika sätt. Mest kanske för att de
upplever att det tar tid från annat som anses nyttigare. Flera spelare säger
att om de spelade mindre skulle de hinna träna mer och då är det ändå flera
av dem som ägnar sig åt fysisk träning flera gånger i veckan. På frågan om
vad spelandet tar tid ifrån och vad de skulle gjort istället svarar Nina och
Sofie:
Sofie: Ja, kunde varit ute och gått… (fniss)
Nina: Solat. (fniss)
Sofie: Varit med kompisar, men det är man ju när man sitter och
spelar också.
Nina: Något nyttigare.

När Johan talar om vad som är negativt med spelandet säger han följande:
Johan: Det är ju just tiden, [- - -] vardagar då är det skolan, sedan
tränar jag och sedan är det hem och sitta framför datorn och så läser
jag på kvällen. En dag i veckan spelar jag med bandet. Men det är
också det att det tar så mycket tid, skulle jag inte hålla på med datorer
överhuvudtaget, och det har jag övervägt, liksom att sluta med totalt
liksom, bara skjuta bort allt. Så har jag, känner jag det att jag skulle
få så mycket tid till annat, till att umgås med folk, till att vara social
samtidigt och hinna göra det och det och ofta känner jag så att jag
skulle kunna sluta med datorerna bara för att kunna träna mer. Även
att jag tränar som en dåre, som det är. Eller för att hinna sitta mer
med gitarren och bli bättre gitarrist och ha roligt på den vägen, eller
plöja igenom fler böcker eller umgås med föräldrar och kompisar.
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På samma gång uttrycker flera av de hängivna spelarna en stor glädje och
stolthet över att vara datorspelare och menar att de bryr sig inte om ifall
någon kallar dem nörd. Tidigare i texten har jag till exempel citerat Johan
när han beskriver spelandet som total lycka.
Med hjälp av exemplen från empirin ovan har jag velat visa den attityd
till datorspelande som spelarna upplever fi nns i deras omgivning. Det spelarna berättar för mig vittnar om att det finns en utbredd inställning till
datorspelande som handlar om att datorspelande är något som inte är
nyttigt och som där med är bortkastat eller kanske till och med skadligt.
Jag har också velat visa ovan att spelarna tar till sig omgivningens attityd
och känner sig osäkra på om datorspelande verkligen är något som det är
klokt att ägna sig åt. Någon oroar sig till och med för att bli blind. Detta
trots att spelarna vid andra tillfällen under intervjuerna uttrycker stor lust
och tillfredsställelse över att spela. Min tolkning av den ambivalens som
spelarna ger uttryck för är att när omgivningen starkt förkastar det som är
deras stora intresse och som fyller deras liv med mening blir det svårt för
spelarna att utveckla självaktning. Känslan av att ”jag kan” och ”jag har
ett värde”, vilken är viktig för utvecklandet av självaktning, blir svårare för
spelarna att utveckla i relation till dem som dömer ut deras sysselsättning.
Avsaknaden av ömsesidighet är uppenbar. Därmed inte sagt att spelarna
inte kan ha denna dialog och ömsesidighet med till exempel sina föräldrar i
andra sammanhang, men de flesta har det inte kring det som är deras stora
intresse. Linus är ett undantag här. Han berättar om sin pappa som följde
med på ett lan och som därefter fick en mer positiv inställning till sin sons
spelande. Som förklaring säger Linus att det också kan bero på att han
numera sköter skolarbetet bättre. En annan tolkning skulle kunna vara att
när Linus och hans pappa möttes kring spelandet, och Linus faktiskt erhöll
aktning från pappan när det gäller sitt intresse för datorspelande, fick det
följden att de också i ömsesidighet kunde mötas kring hur Linus ska sköta
sitt skolarbete.
Tack vare vänskapen som fi nns mellan spelare och den gemenskap som
datorspelandet utgör fi nns, trots allt, rika tillfällen för spelarna att i dialog
och ömsesidighet med andra få uppleva och utöva både självaktning och
aktning om andra. I datorspelsgemenskapen fi nns möjlighet för spelare att
känna både ”jag kan” och ”jag har ett värde”. Enligt Ricoeur leder självaktning till respekt och omsorg om den andre och det fi nns många exempel på
detta i intervjuerna med datorspelarna. Datorspelare hjälper varandra med
datorer och spel, både över nätet och på lan och de delar med sig av både
saker och kunskaper. Bland spelare fi nns en respekt för spelandet och den
visar sig i att man inte stör spelet genom att till exempel fuska, spela hög
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musik eller dricka alkohol. Det förekommer inte våld på lan och det fi nns
en tyst överenskommelse om att man inte stjäl från varandra. Diskussionen
angående nazisters närvaro på lan, som refererats till ovan, och spelarnas
uppfattning om att alla människor har lika värde och därför är välkomna
till lan kan förstås som ett uttryck för omsorg om den andre, men också
som ett uttryck för det sista av de tre leden i Ricoeurs beskrivning av vänskap. Det tredje led som gäller jämlikhet och rättvisa institutioner och vars
förutsättning är självaktning och omsorg.

Avslutande tolkning av datorspelandets sociala mening
Av det som spelarna berättar om sitt spelande handlar en hel del om andras,
framför allt föräldrars, attityd till deras spelande. Föräldrarna oroar sig,
vissa mer än andra om man får tro spelarnas utsagor, för sina barns spelande
och för att det bland annat medför att de försummar sådant som skolarbete,
ansvar hemma, utevistelse, umgänge och fysisk aktivitet. Den bild som
spelarna målar upp stämmer överens med resultatet i dels en rapport från
Medierådet och dels en gallupundersökning som Fair Play låtit göra.
I Medierådets rapport ”Unga & Medier 2006” får 2000 föräldrar till
9–16-åringar komma till tals om sina barns och ungas medievanor. Föräldrarna har bland annat fått rangordna ett antal påståenden om datorspelande
och i vilken grad de instämmer med vart och ett av påståendena. Om man
slår samman de två största kategorierna vilka är de som helt eller delvis
instämmer i påståendena blir utfallet följande: Datorspelande uppfattas i
första hand som roligt, avkopplande och som något man lär sig av. Procenten
här ligger runt 84, men det är något färre av de som är föräldrar till unga
som håller med om det sistnämnda, det vill säga att man lär sig något av
att spela datorspel. Att datorspelande är beroendeframkallande instämmer 79% helt eller delvis i. Ungefär lika många (64–69%) instämmer helt
eller delvis i påståendena att datorspelande stimulerar fantasin, leder till
ohälsa, att det är slöseri med tid och att det är passiviserande. Det är fler
av föräldrarna till de unga som anser datorspelande vara slöseri med tid och
passiviserande än av alla föräldrar sammantaget. Procentsatsen för dessa
kategorier är därför egentligen högre än vad som här anges. Det påstående
som fått flest att inte instämma alls är det som säger att datorspelande är
ett sätt att umgås. Av de svarande föräldrarna anser 41% att datorspelande
inte är ett sätt att umgås. Rapporten säger också att strax över hälften av
de unga har regler för hur länge de får spela och knappt hälften för vilka
spel de får spela (Medierådet, 2006).
Fair Play lät hösten 2005 göra en gallupundersökning med 1000 föräldrar
till barn och unga mellan 11 och 18 år. Där framkommer det att 44% upplever att spelandet är ett problem. Av dessa anser merparten att problemen
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är begränsade, men 6% upplever dem som stora eller mycket stora. Över
hälften av dem som upplever problem med sina barns spelande menar att
datorspelandet står i konfl ikt med andra aktiviteter. En stor andel, 73%,
upplever att barnen blivit rastlösa eller irriterade då de tvingats avbryta
spelandet. Endast 21% svarar att de spelat datorspel med sina barn mer än
någon enstaka gång, 33% har aldrig spelat. Skillnaderna mellan mammor
och pappor är inte särskilt stora här (Fair Play, 2007).
Utifrån den studie jag själv genomfört framstår datorspelande, framför allt
annat, som ett sätt att umgås. Det kan sättas i relation till att det är det sista
föräldrar till spelande barn och unga uppfattar det som enligt Medierådets
rapport. En inte allt för djärv gissning är att svaret på varför föräldrar har
den här uppfattningen är att de faktiskt inte deltagit med sina barn i spelandet. Något hårddraget visar Fair Plays undersökning att så många som
79% av föräldrarna i princip aldrig engagerat sig tillsammans med sina
barn i deras spelande.
De spelare som jag samtalat med gör flera gånger jämförelser mellan datorspelande och andra aktiviteter så som fotboll och ridning och menar att
föräldrarnas inställning förmodligen varit mycket mer positiv och tillåtande
om de ägnat sig åt den typen av aktiviteter istället för datorspelande. Jag
har svårt att tänka mig andra fritidsaktiviteter för barn och unga där föräldrarnas engagemang är så lågt som det är för datorspelande. Varför skulle
datorspelande vara en aktivitet som inte kräver föräldrars delaktighet på
annat sätt än som regelsättare och förbudsivrare? Föräldrar tycks ha missat
spelandet som ett sätt att umgås, både för egen del och i synen på sina barns
spelande. Naturligtvis måste föräldrar engagera sig i det här intresset precis
som i andra intressen som barn och unga har och kanske ännu mer när det
gäller datorspelande eftersom det uppenbarligen är obekant för många vad
det handlar om. Förklaringen till att datorspelande, den fritidsaktivitet som
kanske drar flest utövare av alla idag, kan vara så okänd till sitt innehåll har
förmodligen med att göra att det är något som många gånger sker på det
egna rummet, kanske med dörren stängd, i relativ tystnad och med några
figurer som fl imrar förbi på skärmen. Några av dem som jag intervjuat är
inne på det:
Timo: Min morsa brukar bli arg ibland: ”Hur kan du sitta så länge
framför skärmen utan att göra någonting?” De förstår inte hur kul
det är, liksom, de förstår inte det genom att titta på oss när vi sitter
här.
Fabian: Nej, det ser ju lite idiotiskt ut kanske!

Inte heller behöver barnen skjutsas någonstans, om det inte gäller lan, och
inte kräver den att föräldrarna engagerar sig i att sälja lotter, stå i servering
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eller vara funktionärer på tävlingar. Nej, datorspelandet rullar på även utan
föräldrars engagemang.
Jag tror att föräldrars oro kommer ur okunskap om spelandet och det faktum att media länge lagt tyngdpunkten på beroende och våld när man tar
upp datorspelande. Föräldrarna i Fair Plays undersökning uppger att barnen
blir rastlösa och irriterade när de tvingas avbryta spelandet. På vilket sätt
man tvingat dem att sluta framgår inte. Den här typen av reaktion används
också som kriterium på spelberoende av Fair Play och det är inte svårt att
förstå föräldrars oro när ens barn uppvisar just ett sådant beteende.
Det är självklart att föräldrar vill sina barns bästa och det är problematiskt i de fall där spelandet leder till att någon missköter andra viktiga
delar av livet.
Timo är i citatet ovan inne på något som jag tror är en belastning för datorspelandet och det är att vid spelande är det inget synligt som produceras. I
mångas ögon, inte minst vuxnas, är datorspelande detsamma som att sitta
framför en skärm och inte göra någonting, det är med andra ord slöseri
med tid.
Att ingenting produceras vid datorspelande stämmer inte. Den som ger sig
hän åt spelandet producerar mening, mening i form av en utvidgad förståelse
av det egna självet och världen omkring.
I den avslutande tolkningen av datorspelandets bildande mening nämns
Svendsen (2003) som menar att personlig mening hänger samman med
självförverkligande. Den som känner sig trygg i förhållande till sitt själv
behöver inte arbeta med frågan om vem han eller hon vill vara, det behöver
däremot den som har svårigheter med relationen till sitt själv. Den som är
trygg behöver inte ständigt jaga mening att fylla tiden med eftersom den
redan upplever det som är personlig mening. Det meningsbegrepp som
Svendsen rör sig med är mening som är mening för någon, det vill säga ett
personligt meningsbegrepp. Människan söker mening i förhållande till världen omkring henne och här i väst har sedan romantiken lagts stor vikt vid
den individuella meningen, till skillnad från den som är kollektiv. Svendsen
talar därför även om den personliga meningen som en romantisk mening.
Problemet i sammanhanget är att den kollektiva mening som tidigare samlade människor inte längre förmår göra det. Uppfattningen är att vi till
exempel via medier översköljs av mening, eller egentligen av information,
men det är inte den sortens mening som vi söker. Känslan av tomhet och
långtråkighet är ett uttryck för brist på personlig mening.
Jämfört med ett hermeneutiskt meningsbegrepp finns likhet i uppfattningen att människan är meningssökande, men skillnad i synen på vilka
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möjligheter som står till buds. För Gadamer är drivkraften bakom meningssökandet människans önskan att förstå det som är dolt för henne och svaret
fi nns att få i det som Gadamer kallar för ett Du och som utgörs av andra
människor, gemenskapen och traditionen. Ricoeur talar om det sårade
cogito vars sår består av insikten att aldrig kunna veta allt om sig själv och
det är drivkraften för ett ständigt sökande efter utvidgad förståelse av det
egna självet. Där Svendsen ser en omgivande värld som inte kan erbjuda den
mening som människan söker ser Ricoeur istället en värld av mening vilken
vi föds in i och mot vilken tolkningsarbetet för att förstå oss själva är riktat.
För både Gadamer och Ricoeur är olika kulturprodukter, för Gadamer
uppfattade som ett Du och för Ricoeur som den andre, vägen till mening.
För Svendsen har olika kulturprodukter så som medier i stor utsträckning
tappat sin förmåga att erbjuda personlig mening och istället fyller bara dessa
den tomma tiden med sysselsättning.
Svendsens uppfattning att när någon väl uppnått trygghet kan arbetet
med självet upphöra står i kontrast till Gadamers och Ricoeurs där arbetet
med självet är en ständigt pågående process. För Gadamer och Ricoeur är
det att söka sig själv ett uttryck för människans strävan efter mening och
det är i gemenskapen med andra som vi erhåller vårt själv och samtidigt
blir till någon inför andra. Att ingå i det som Ricoeur kallar för en kommunikationsgemenskap grundar sig på förmågan att kunna se sig själv så
som den andre och det i sin tur innefattar en etik som handlar om vad ett
gott liv för medlemmarna kan vara och dess förutsättning är sann vänskap.
Vänskapen kan beskrivas med hjälp av tre led där aktning och självaktning
är oupplösligt förenade och i sin tur leder till omsorg om andra och vidare
till rättvisa institutioner. Självaktning är därför avgörande för ömsesidighet,
omsorg, jämlikhet och rättvisa.
Att omgivningen föraktar datorspelande leder till osäkerhet hos spelarna,
vilket jag visat flera exempel på ovan. En relevant fråga är vad som händer
med möjligheten att utveckla självaktning när den sysselsättning och den
gemenskap som är viktig för en förkastas av omgivningen?
Alexander (1997) talar om agape som ett sätt att närma sig någon, eller
något, med öppenhet och i och med det en tro på att denne är möjlig att
förstå. En jämförelse görs mellan agape och föräldrars uppfostran av sina
barn. Agape är den kärlek med vilken barnet fostras in i en gemenskap
med språk och traditioner. Ett liknande resonemang förs också om agape
i förhållande till undervisning. Så som jag förstår Alexander använder han
agape på ett sätt som är enkelriktat. Det är barnet som ska fostras in i den
vuxnes värld.
Om vi återvänder till Gadamer så är öppenhet en förutsättning för allt
erfarande och bildning utmärks just av ett öppet sinne för det som är obe-
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kant (Gadamer 1997). Rimligtvis borde föräldrar vara lika öppna inför sina
barn och det barnen har erfarenhet av, som barnen förväntas vara gentemot
dem. Fostran in i den gemenskap som vi delar kan mycket väl ta vägen över
datorspelen. Att spela datorspel är ett sätt att umgås och borde kunna vara
det även för barn och deras föräldrar.
Spelare berättar att föräldrarna sätter gränser för deras spelande och
flera av dem uppskattar detta, trots att de är 18 år eller i närheten där av.
Ovan fi nns exemplet med Linus och hans pappa som möttes kring Linus
spelande. Själv har jag upplevt mig välkommen bland spelarna på lanen
och från de flesta känt uppskattning för att jag som vuxen intresserar mig
för deras verksamhet. Jag tror att många spelare skulle välkomna om deras
föräldrar med öppenhet intresserade sig för deras datorspelande. I bästa fall
skulle det kunna leda till att föräldrarna får förståelse för vad datorspelande
är och där med en minskad rädsla för fenomenet, att föräldrar och barn
får en gemensam grund där de med respekt för varandra tillsammans kan
sätta upp eventuella regler för spelandet, att spelarna känner självaktning
inför sig själva som spelare och, sist men inte minst, att föräldrar och barn
får möjlighet att dela spelandets gemenskap.
Jag föreställer mig att ett samhälle som gynnar mindre gemenskaper,
gemenskaper där det fi nns en grogrund för vänskap, gynnar samtidigt rättvisan och samhället i stort. Att dela datorspelandets gemenskap och få
tillfälle att utveckla förmågan att vara en vän skulle på så vis kunna sägas
vara gynnsamt även för den större gemenskapen – vårt samhälle.
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DEL 4

DATORSPELANDETS KULTURELLA MENING

Datorspelande i ett kulturellt perspektiv är datorspelande förstått som kommunikation i den bemärkelsen att det är i kommunikation, ur vilken mening
skapas, som kultur uppstår. Ett sådant sätt att defi niera kultur på kan uppfattas som hermeneutiskt. Stil är en form av kommunikation och begreppet
har sina rötter i den tidiga kulturstudietraditionen. Här i avhandlingens
fjärde del sätts begreppet stil i relation till bland annat Ricoeurs uppfattning om distanseringens hermeneutiska funktion. Enligt Ricoeur är det
distansen till texter och andra kulturprodukter som gör att de är möjliga att
tolka. Distanseringen tar sig olika uttryck och grundläggande är den som
rör relationen mellan det talade och det skrivna och som Ricoeur kallar för
dialektik mellan händelse och mening. Grundtanken är att det fi nns en distans mellan det talade och det skrivna. Det som kan beskrivas som händelse
är att det talas, att det är någon som talar, att det som sägs står i relation
till världen omkring den som talar, det vill säga den som talar framställer
världen med hjälp av språket, och till sist att tal förutsätter lyssnande vilket
innebär att en dialog uppstår vilket också betraktas som händelse. Talet är
händelse, men sättet det förstås på är som mening.
Inom kulturstudier används sedan 1970-talet begreppet text, med referens
till hur det använts inom språkteori och texttolkande vetenskaper, för att
tolka till exempel kulturella uttryck eller sociala praktiker. När Ricoeur
talar om stil gör han det främst i förhållande till texter, men säger att det
också kan gälla andra kulturprodukter. Ungdomars stilar kan på det viset
uppfattas som text och följaktligen tolkas som sådana. De förhållanden som
enligt Ricoeur gäller för skrivna texter kan även sägas gälla för ungdomars
stilar. Den distanseringens hermeneutiska funktion som Ricoeur pekar på
är verksam också i förhållande till ungdomars stilar.
Tolkning, meningsskapande och tillägnande av medietexter är en hermeneutisk process och den fungerar som ett sätt att förstå världen omkring.
En kulturanalys av medier och kommunikation är möjlig att göra genom att
låta tolkningen följa de riktningar mot vilka de kulturella fenomenen själva
vänder sig. En stil kan på den vägen tolkas som objektiv, social, subjektiv
och kulturell och var och en av dessa riktningar kommer att visa på olika
företeelser när det gäller produktionen av stil. Här i avhandlingens del fyra
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tolkas datorspelande i de tre sistnämnda riktningarna. En stil är social på
det viset att den skapas i kommunikation med andra. Den är personlig samtidigt som den blir till genom dialog med och tolkning av andra stilar. Stil
handlar om utseende, beteende, vilken musik som föredras och hur någon
uttrycker sig språkligt. Med Ricoeurs sätt att uttrycka det är händelsen här
en ungdomsstil vars ram är ungdomskulturen inom vilken den skapas. En
stil skapas i förhållande till andra och tidigare stilar vilka bildar ett förlopp
av stilar och gör dessa temporala. Stilen är personlig, med Ricoeurs ord uttrycker någon en stil med utgångspunkt hos sig själv, på samma gång som
stilen relateras till världen omkring i form av ungdomskulturen. Genom
dialog kommuniceras stilen till lyssnare.
Den process som skapar en stil benämns av Ricoeur som stilisering och
den är alltid nyskapande samtidigt som den innehåller moment av kopiering
och imitation. Detta förklaras av Ricoeur med hjälp av genre vilken gör att
en stil bevaras så att den kan tolkas i nya sammanhang och på så vis få en
delvis förnyad innebörd. Stiliseringen är händelse, medan det sätt som den
kan förstås på är som mening. Genom sin stil visar man sin identitet, sin
smak och vilken grupp man tillhör.

Forskning om ungdomar
Inte förrän på 1950- och 1960-talet blev ungdomskulturforskning ett godtaget vetenskapligt begrepp. Forskningen om ungdomars kultur hade då
pågått ungefär sedan förra sekelskiftet. Ungdomskulturforskningen tog sin
början inom samhällsvetenskapen i USA och fortfarande har samhällsvetenskapen en ledande ställning inom detta fält (Bjurström, 2005).
Tidsmässigt kan ungdomskulturforskningen delas in i fyra olika perioder
där den första, under vilken forskningen om ungdomskultur etableras,
sträcker sig en bit in på 1960-talet. Nästa period pågår till mitten av 1970talet och fokus för forskningen är den revolt som ungdomar gör och de
ungdomsrörelser som ser dagens ljus under den här tiden. Period tre pågår
ett par år in på 1980-talet och det dominerande under detta skede är den så
kallade Birminghamskolan och deras kritik av synen på ungdomskultur som
något socialt homogent vilken varit rådande ditintills (Bjurström, 2005).
Egentligen startas det som kommit att kallas för Birminghamskolan 1964 i
och med att ett forskningsinstitut i Birmingham som får namnet Centre for
Contemporary Cultural Studies (CCCS). Det är början på det som kommit
att utvecklas till forskningsfältet cultural studies, ett fält som idag fi nns
representerat av forskare världen över (Johansson, Sernhede & Trondman,
1999). Jag återkommer strax till cultural studies, eller kulturstudier som
fältet ofta benämns på svenska, och till de defi nitioner av begreppet kultur
som figurerar i dessa sammanhang.
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I och med Birminghamskolan förs ett klassperspektiv in och den förhärskande kulturen kom att analyseras i relation till den som är underordnad
denna. Birminghamskolans inträde förändrade ungdomskulturforskningens
dagordning på flera sätt bland annat i riktning mot tvärvetenskaplighet och
mot ungdomskulturforskning som ett eget forskningsfält. Det är också inom
denna skolbildning som kön, ras och etnicitet blir perspektiv inom ungdomskulturforskningen. Dagens ungdomskulturforskning har fortfarande
kopplingar bakåt till Birminghamskolan och ett exempel på det är stilbegreppet som ännu har en viktig position inom ungdomskulturforskningen.
Under den fjärde, och fortfarande pågående epoken, har ungdomskulturforskningen mer och mer vänt sig mot övergripande moderniseringsteorier
(Bjurström, 2005).

Kulturstudier och begreppet kultur
Att exakt beskriva vad cultural studies innebär är inte helt enkelt, men med
en mycket kortfattad beskrivning rör det sig om forskning om samtidskultur. Ytterligare preciserat så står relationen mellan identitet och kultur i
fokus och en utgångspunkt är de betingelser som den moderna människan
lever under med krav på att själv skapa sin identitet och mening i tillvaron.
Eftersom identitetsskapande är särskilt intensivt under ungdomsåren har
kulturforskningen speciellt kommit att intressera sig för ungdomar och
deras kultur (Johansson m.fl., 1999). Innan jag fortsätter beskriva vad som
utmärker forskningsfältet cultural studies ska jag först säga något om hur
man inom fältet defi nierar begreppet kultur och vad som är innebörden i
uttrycket ungdomskultur.
Kultur och ungdomskultur är begrepp som är ”’hyperkomplexa’, mångtydiga och rymmer en rad olika innebörder” och att försöka svara på frågan
vad de innebär beskrivs av Bjurström (2005, sid. 22) som ett sisyfosarbete.
En anledning till att begreppet kultur är svårt att defi niera är att det lever
med sin tid och att defi nitionen är beroende av de kulturella förändringar
som ständigt pågår (Bjurström, 1997). Etymologiskt kan kultur härledas
från det latinska ordet cultura som betyder odling. Att odla sin själ, cultura
animi, innebär att forma sig själv och det i sin tur för samman kultur med
begreppet bildning (Fornäs, 1993).
I vår samtid fi nns det företrädesvis två olika sätt att uppfatta kultur på
och det är att antingen uppfatta kultur som estetiskt, ett smalare kulturbegrepp, eller som antropologiskt vilket innebär ett bredare begrepp. När
det gäller den estetiska kulturen relaterar den ofta, men inte nödvändigtvis,
till sådant som brukar betraktas som hög kultur så som olika konstarter,
medan kultur som livsform ofta relaterar till så kallad låg kultur till exempel i form av populärkultur (Bjurström, 2005). En risk med det estetiska
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kulturbegreppet är att det riskerar att bli alltför smalt och att det då bara
är själva konstverket, eller andra estetiska uttryck, som studeras, skiljt från
människors meningsskapande kring det. Det antropologiska kulturbegreppet lider av det motsatta och faran med det är att allt i människans liv uppfattas som kultur (Fornäs, 1993). De båda sätten att uppfatta kultur på har
dock kommit att närma sig varandra och inom ungdomskulturen används
båda perspektiven. Fokus kan vara kultur som estetiska uttryck, likväl som
kultur i vidare mening, det vill säga kultur som livsform (Bjurström, 1997).
Raymond Williams, en av kulturstudiernas förgrundsfigurer, menar att det
är möjligt att tänka sig tre olika defi nitioner av begreppet kultur. Enligt
den första defi nitionen är kultur en allmän utveckling av det intellektuella,
spirituella och estetiska i samhället och i fokus hamnar då framgångsrika
kulturpersonligheter som författare, konstnärer, fi losofer med flera. Ett
andra sätt att uppfatta kultur på är när människor, antingen som grupp eller
under en bestämd period väljer ett visst sätt att leva på. Med utgångspunkt
i ett sådant kulturbegrepp är det till exempel möjligt att studera idrottseller religionsutövning eller vissa ungdomsgruppers liv och kultur är här
förknippat med något som vi lever. I den tredje och sista definitionen handlar
kultur om praktiskt utövande på intellektuellt eller konstnärligt vis. Det
kan antingen röra sig om att själv producera eller utöva något, till exempel
författa eller dansa, men det rymmer också att som mottagare av den här
typen av kultur vara produktiv genom att skapa mening. Inom kulturstudier
är det ofta populärkulturen som står i fokus och den definieras då främst i
enlighet med Williams andra och tredje defi nition (Storey, 2001).
Faran med ett allt för brett uppfattat kulturbegrepp är att kultur i dessa
sammanhang suddas ut och nästan blir detsamma som samhälle (Bjurström,
Fornäs & Ganetz, 2000). Ett alternativ till det är att förstå kultur som
något som bygger på kommunikation och intersubjektivitet. Då blir kultur
istället något som uppstår när människor kommunicerar och skapar mening
(Fornäs, 1993). Det sättet att uppfatta kultur på påminner om Williams
tredje defi nition (Storey, 2001). Kultur betraktat på det här viset gör det
möjligt att tala om ett hermeneutiskt kulturbegrepp. Med det hermeneutiska
kulturbegreppet får kultur betydelsen av
en symbolisk kommunikation och därmed innefattande alla de fenomen och aspekter av mänsklig praxis som har med meningsskapande
att göra. Med en sådan defi nition blir kultur en viktig dimension av
alla mänskliga livsformer, även om den inte täcker alla aspekter av
dem. (Bjurström m.fl., 2000)

Symbolerna som kommuniceras antas vara sociokulturellt skapade och
får delvis sin betydelse av sitt ursprung, men de förändras också efterhand
utifrån de sammanhang de används i. Den här kommunikationen är sym-
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bolisk och grundar sig på något medium utanför oss själva, till exempel vårt
språk, men det kan också vara en mer konkret symbol som till exempel ett
kostverk (Fornäs, 1993). Inom kulturstudier uppfattas på detta vis kultur
som kommunikation (Bjurström m.fl., 2000). Kultur och kommunikation
är oupplösligt förenade i det att deras grund är de praktiker där mening
skapas och det sker genom symbolisk kommunikation (Fornäs, 1997). Kommunikationens innebörd är att skapa gemenskap, kultur är därmed något
i grunden intersubjektivt. Vi kommunicerar för att ge uttryck för åsikter,
fantasier och för vår identitet. I sällskap med andra blir dessa uttryck något
som tolkas och skapas mening kring gemensamt.
Kultur som kommunikation är en rörelse mellan subjekt och text,
där alltså några gemensamt använder något för att genom tolkning
av symboler skapa delad mening, men det är också en förmedlande
rörelse från ett subjekt till ett annat, där någon uttrycker något för
några genom någon form av kod eller språk. (Bjurström m.fl., 2000,
sid. 125)

Begreppet ungdomskultur etablerades ungefär samtidigt i såväl vardagliga
som vetenskapliga sammanhang. Den vetenskapliga betydelsen av begreppet har kommit att breddas genom åren och idag är ungdomskultur, i båda
dessa sammanhang, ett uttryck för ett sätt att leva som rör en bestämd
åldersgrupp, även om inte åldersspannet i denna grupp är klart avgränsat.
En avgränsning fi nns dock och det är att ungdomskultur till största delen
rör det sociala liv som ungdomar har i mer informella sammanhang utanför
samhälleliga institutioner (Bjurström, 2005).
Populärkulturen utgör en stor andel av ungdomskulturen (Fornäs, 1993).
Mediekulturen, vilken kan beskrivas som symbolförmedlad kommunikation
via någon typ av teknik, kan till vissa delar betecknas som populärkultur
(Bjurström m.fl., 2000). Det fi nns ingen skarp gräns mellan vad som är vad
av ungdomskulturen utan mycket går att etikettera som både poulär- och
mediekultur (Fornäs, 1993).
Inom ungdomskulturforskningen fi nns ett intresse för de omvandlingar
som moderniteten fört med sig in i vår samtid. Den period av det moderna
som vi lever i nu, kallas av ungdomskulturforskare för senmodernitet och
man talar om det senmoderna samhället (Fornäs, 1994). Upphovsman till
begreppet senmodernitet är Johan Fornäs som använde det första gången
1987. Begreppet fick genast stor spridning. Senmoderniteten ska uppfattas
som en ny fas av det moderna, en fas som tidsmässigt tar sin början på 1950talet. Utmärkande för den här perioden är ”global rörlighet, etermedier,
datorisering av arbete och fritid, miljöförstöring, skiftande relationer mellan könen och klasserna, förändrade normer och uppväxtvillkor” (Fornäs,
1990, sid. 24).
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Vi lever alltså i en fas som kan benämnas senmodern, men den är en följd
av den process som moderniseringen innebär. Mycket är sig likt mellan de
faser som moderniseringen leder till, men somt förändras och exempel på
det är förändringar i vår kultur (Fornäs, 1990). Kanske är en av de största
förändringarna som moderntiteten fört med sig den som rör hur vi uppfattar vårt eget själv. Det är en allt mer sammansatt karaktär som framträder
(Johansson, 2002).
Forskare inom cultural studies kommer från olika discipliner och det fi nns
ingen för fältet föreskriven metodologi eller några föreskrivna teoretiska perspektiv (Johansson m.fl., 1999). Fältet kännetecknas av en mångstämmighet
vilken medfört dels att forskningsområdet kommit att utvecklas på olika
sätt i världen och dels att det pågår en ständig diskussion om vad cultural
studies är, bör och kan vara (Fornäs, 1997). I Sverige fanns på 1980-talet
ett litet antal forskare som började ägna sig åt kulturstudier. En av dessa
var Johan Fornäs som utfört ett viktigt arbete när det gäller utvecklandet
av ungdomskulturforskningen i landet. Under 1990-talet har skaran av
kulturstudieforskare vuxit kraftigt i Sverige (Johansson m.fl., 1999). Fornäs
(1997) menar att det både är möjligt och önskvärt att utveckla en mer lokal
uppfattning om vad kulturstudier är till exempel i ett nordiskt eller svenskt
sammanhang. Att fältet är svårt att avgränsa uppfattar han som ett tecken
på att det lever, en fördel med andra ord. Men samtidigt kan kulturstudier
inte vara vad som helst. Fornäs visar på några utgångspunkter, hämtade
från området, som han tycker är väsentliga och bärkraftiga för en idé om
hur kulturstudier i Sverige kan utformas. Även om forskningsfältet kan
betecknas som mångstämmigt fi nns där trots allt två grundpelare som bör
tas i beaktande även fortsättningsvis och det är att kulturstudier dels är
ett perspektiv ur vilket mening och form studeras i samhällets alla olika
delar och dels att det är ett område dit sådant som betraktas som kulturellt
räknas. Det kan röra sig om utövande av kultur, om skapade verk och om
de institutioner som anses tillhandahålla kultur. Området täcker alltså allt
från etablerade konstarter, via populärkultur till de estetiska praktiker
som fi nns i vardagslivet (Fornäs, 1997). Något lite annorlunda uttryckt är
kulturstudier som perspektiv kulturella studier där form, tolkning och meningsskapande hos det studerade, vilket kan vara allt det som betraktas som
mänskligt, är i centrum. Kulturstudier som område är studier av kultur där
olika konstarter, genrer, sätt att uttrycka sig på och så vidare undersöks i
relation till varandra istället för som enskilda enheter vilket annars ofta görs
(Bjurström m.fl., 2000). Gränsen mellan kulturstudiernas båda grundpelare
är inte helt tydlig, men viktigt är att båda fi nns representerade i det som
ska kallas för kulturstudier. I Norden har kritisk teori i tysk tappning haft
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inflytande på kulturstudierna, men också ett franskt kritiskt perspektiv i
form av Ricoeur och Bordieu. Ur detta lyfter Fornäs fram det som han anser
kan tänkas bidra till en svensk kulturstudiemiljö. Tankarna sammanfattas
i sju riktlinjer. För det första bör det sätt som mening uppfattas på vara
hermeneutiskt, vidare att kultur likväl som samhälle och vetenskap ses
som dialogisk det vill säga att dess förutsättning är en kommunikation som
uppfattas som medierad. Dessutom torde begrepp förstås som sociokulturellt skapade, vilket leder dels till att även vetenskapliga begrepp, metoder
och modeller uppfattas så, och av den anledningen inte tas för oantastliga
eller för evigt givna och dels att kultur, uppfattat som hög respektive låg,
endast är en sociokulturell konstruktion som egentligen inte säger något om
egenskaperna hos de verk eller aktiviteter som kategoriseras som antingen
det ena eller det andra. ”Kulturstudier knyter samman hela det kulturella
fältet, inkluderande såväl dess höga och dess låga pol, ”fi nkulturen” och
”populärkulturen”, som de historiska gränssnitten och övergångarna dem
emellan” (Fornäs, 1997, sid. 52). Det givande med en ’reflexiv modernitetsanalys’, det vill säga att se de företeelser som studeras och deras koppling
till andra företeelser i ett historiskt perspektiv, lyfts fram som ett fjärde
drag. Vidare talar Fornäs om en ’antireduktionistisk kontextualisering’ som
innebär att de fenomen som studeras, som till exempel verk, texter och stilar,
sätts in ett socialt sammanhang som antingen består av de institutioner till
vilka fenomenen kan räknas eller de processer av reception genom vilka
de hanteras. Näst sist lyfter Fornäs fram kulturstudier som en ’polyfonisk
tvärvetenskap’ där olika ämnen, teorier och metoder möts och stöts, ett
möte som skulle kunna berikas av att det lyftes upp till att bli ett möte mellan samhällsvetare som sysslar med texttolkning och humanister som ägnar
sig åt kontextualisering. (Text här uppfattat som uttrycksformer i bredaste
betydelse). Till sist tar Fornäs upp vikten av ett kritiskt förhållningssätt
till de fenomen som studeras. Det är inte frågan om ett moraliserande över
kulturfenomenen utan om att med utgångspunkt i kategorier som makt och
motstånd få syn på och lyfta fram fenomenens inneboende konflikter och
motstridigheter (Fornäs, 1997).
Datorspelande i ett kulturstudieperspektiv
De tre centrala begreppen inom ungdomskulturforskningen är ungdom, kultur och modernitet. Begreppen ungdom och kultur talar om vad som utgör
forskningsområdet, medan begreppet modernitet är ett tema inom denna
forskning. Andra teman inom svensk ungdomskulturforskning är kön, stil,
sfärer (Fornäs, 1994), etnicitet och sexualitet (Johansson m.fl., 1999).
Begreppet ungdom kan ha delvis olika betydelser, dels betecknar det en
period i livet hos varje individ, men det betecknar också gruppen ungdomar
i samhället som helhet. Detta att vara ung kan i sin tur betraktas ur olika
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synvinklar. Ett sätt är att se ungdom som något fysiologiskt och då tala
om pubertet, ett annat är att se ungdom psykologiskt och uppfatta det som
adolescens. En tredje synvinkel är att uppfatta ungdom socialt och då i
relation till institutioner och ritualer i samhället. Till sist är det även möjligt
att betrakta ungdom som något kulturellt och då i relation till symboler,
stilar och vanor (Fornäs, 1989).
Att vara ung innebär att befinna sig mellan att vara barn och att vara
vuxen. Tidigare var ungdomen något som främst avgränsades av puberteten, men den här avgränsningen har med tiden flutit ut och utmärkande
för senmoderniteten just i det här sammanhanget är svårigheten att tydligt
precisera vad ungdom är. I vår tid har det mer kommit att handla om kulturella kännetecken, snarare än en tydligt avgränsad period i livet (Sernhede,
1995).
Av de riktningar som moderniteten tagit sig har ungdomskulturforskningen främst ägnat sig åt det som kallas för individualisering, reflexivitet,
universalitet och differentiering (Bjurström, 2005). Jag har i avhandlingens
del 2 och 3 redan rört mig inom detta modernitetens område och det främst
med hjälp av Gadamers och Ricoeurs hermeneutiska filosofi. Här i avhandlingens del 4 återkommer Rioceur och Thomas Ziehe, en person som fl itigt
figurerat i svenska kulturstudier, tillkommer för att ytterligare belysa den
förändring som moderniteten inneburit för människan.
Ziehe (1989) har framställt den förändring som moderniteten fört med
sig som att människan har nått en kulturell friställning. Han beskriver
situationen med hjälp av tre kulturella tendenser vilka han benämner reflexivitet, görbarhet och individualisering (Ziehe, 1989). Utgångspunkten
är att vårt samhälle erbjuder oss ett allt större kunnande om oss själva.
Det innebär att vi kan fundera över oss själva och vår verklighet på ett sätt
som tidigare generationer inte haft samma möjligheter till. Vi besitter ett
så kallat bakgrundsvetande som innebär att vi bär på kunskaper om saker
och förhållanden som vi ännu inte har, och kanske heller aldrig kommer
att få, personliga erfarenheter av. Utifrån dessa erfarenheter reflekterar vi
sedan kring vår identitet. Det är detta fenomen som kallas för refl exivitet
och det gäller för barn och unga, likväl som för vuxna. I vårt samhälle ökar
reflexiviteten som ett resultat av den kulturella tillväxten. Ziehe menar att
bakgrundskunskaperna förmedlar en känsla av att allt går att skapa eller
förändra som till exempel vår personliga karaktär (Ziehe, 1986, 1989).
Individualiseringsprocessen utmärks av att de band som individer har till
olika gemenskaper så som familj, uppväxtplats, klass med flera, och som
tidigare hade stor betydelse för hur identitet och liv kom att forma sig, har
mist mycket av denna betydelse. Moderniteten har fört med sig en större
frihet att forma sitt liv bortom dessa band, något som kan upplevas både
som för- och nackdel (Bjurström, 2005).
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Att en mängd områden går att skapa eller förändra benämner Ziehe för
görbarhet. Görbarheten kan ses som en befrielse i jämförelse med tron på
ärftlighet och sådant som tidigare ansetts vara av naturen givet. Samtidigt
lägger den ett större ansvar på individen. Det som inte längre kan sägas bero
på ärftlighet eller öde kan förändras och ansvaret för den förändringen vilar
på var och en. Individer tvingas göra val inom allt fler områden. Utbudet
av val är stort och det är inte säkert att ursprungsmiljön kan leda individen
så som skett med tidigare generationer (Ziehe, 1986, 1989). ”Individualiseringen är uttryck för en kulturell moderniseringsprocess, som ger den
enskildes kulturella klassificering av sig själv en allt högre biografisk vikt”
(Ziehe, 1986, sid. 349).

Stil
Som redan nämnts är stil ett begrepp som har sina rötter i den tidiga kulturstudietraditionen, men det är samtidigt ett begrepp som levt med sin tid
och som idag är i högsta grad levande och användbart.
I sin bok ”Ungdomskultur, stil och smak” ger Erling Bjurström stilbegreppet stort utrymme. I förordet till boken skriver Bjurström att han dels vill
introducera ungdomskulturforskningen, men också kritiskt granska och
utveckla några av de teoretiska perspektiv som den vilar på. Bjurström vill
låta upp ungdomskulturforskningen för nya synvinklar och gör det genom
att vända sig mot teorier som inte tidigare använts, eller åtminstone endast
förekommit i mycket liten omfattning. Det nya perspektiv som Bjurström
nämner först är Ricoeurs hermeneutik, där efter följer Bachtins dialogism
och Bordieus teori om kulturellt kapital (Bjurström, 2005). Ricoeurs hermeneutik har tidigare använts i svensk kulturstudieforskning bland annat
av Fornäs (1993) och av Bjurström m.fl. (2000).
I min förståelse och användning av stil nedan utgår jag från Ricoeur, men
jag gör det i relation till det sätt som stil uppfattas på av kulturstudieforskare
som Bjurström och Fornäs.
Distanseringens funktion
I texten ”Distansering som hermeneutisk funktion” tar Ricoeur (1977) bland
annat upp begreppet stil, men också begrepp som genre, mening och referens
och resonemanget förs med litterära texter som grundval. Ricoeur använder
sig ofta av begreppet diskurs i texten, men jag har valt att undvika detta
begrepp på grund av dess mångtydighet. Istället använder jag uttrycket det
sagda eller talar om det som sägs. Det är uttryck som förekommer parallellt
med ordet diskurs i Ricoeurs text.
En förutsättning för att vi ska kunna tolka texter och andra kulturprodukter är distansering, därav distanseringens hermeneutiska funktion, och
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Ricoeur lyfter fram ett antal uttryck som distanseringen tar sig. Distanseringen betraktas som en styrka och den är central för människans förståelse
av sina erfarenheter i relation till historiens gång. (I avhandlingens andra del
har jag tidigare varit inne på distanseringen.) En text kommer sig ur kommunikation och som all typ av kommunikation innebär den en distansering
från den erfarenhet i vilken den har sitt ursprung. Ricoeur diskuterar de
uttryck som distanseringen tar sig med utgångspunkt i fyra olika teman
och dessa är: ”(1) texten som en relation mellan det talade och skrivna; (2)
texten som ett strukturerat verk; (3) texten som projektion av en värld; och
(4) texten som förmedlande självförståelse” (Ricoeur, 1977, sid. 136). Jag
kommer att följa dessa teman i min beskrivning nedan.
(1) Texten som en relation mellan det talade och det skrivna
En text har sitt ursprung i det talade, men på vägen från tal till skrift sker
en förändring. Förändringen har sin grund i och utmärks av distanseringen.
Detsamma gäller det talade som även det förutsätter och uppvisar distansering. Ricoeur ser ”denna grundläggande distanseringsnivå i termer av en
dialektik mellan händelse och mening” (sid. 136). För det första förstås talet
som händelse. En händelse existerar i ett förlopp av andra händelser och på
det viset blir den temporal, det vill säga tal är något som sker i förhållande
till ett tidsförlopp och den som talar gör detta med referens till sig själv. Den
andra betydelsen är innehållet i det som sägs och det relaterar till världen
omkring den som talar. Världen blir framställd, formulerad och företrädd i
det som sägs. Det som betecknas som en händelse i den här tredje betydelsen är enligt Ricoeur ”att världen inträffar i språket” (sid.137). Den fjärde
och sista betydelsen rör det förhållandet att talande förutsätter lyssnande.
Det talande förhåller sig därmed också till en person som lyssnar. Det som
är händelse här är den dialog som talandet och lyssnandet bildar. Även
dialogen är temporal i det att den har en startpunkt, men också en slutpunkt som sätts av de talande och lyssnande, vilka avgör dialogens längd.
Sammanfattningsvis utgörs händelsen, i det som Ricoeur uppfattar som en
dialektik mellan händelse och mening, av att det talas, att det är någon som
talar, att världen äger rum i talet med hjälp av språket och att ett utbyte i
dialogens form sker mellan talande och lyssnande.
Det talade utgörs av dialektiken mellan händelse och mening, allt tal förverkligas som händelse och förstås som mening. Det är inte händelsen i sig,
vilken mycket väl kan vara över på en liten stund, som vårt intresse främst
riktar sig mot utan mot händelsens mening, vilken är av mer beständig
karaktär. Händelse och mening tar sig uttryck som ”själva kärnpunkten i
varje hermeneutisk frågeställning” (138). En händelse kan vara ett verk av
något slag, till exempel en skriven text. Skrivandets distansering uppfattas av

178

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 178

07-03-27 14.55.50

Ricoeur som tredelat: dels är den distanserad från författaren, det vill säga
texten står utanför författarens eventuella intentioner, men den är också
distanserad från det sammanhang där den uppkom, det vill säga textens
värld är en annan än författarens och till sist är den distanserad från den
publik som den först togs emot av. Distanseringen möjliggör för en läsare
att en text kan tolkas och förstås (Ricoeur, 1977).
(2) Texten som ett strukturerat verk
Ett verk, oavsett om det producerats av medvetande eller hand, har enligt
Ricoeur (1977) tre distinktiva egenskaper. Den första egenskapen rör det
förhållandet att en text är mer än ett antal satser som kan förstås var och
en på egen hand. En text är ett sammanhang, en helhet utifrån vilken varje
del, eller varje sats förstås. Det sammanhang som texten bildar är det rum
innanför vilket större delen av tolkningen av delarna sker. Parallellt med
tolkningen av delarna tolkas texten som helhet. För att texten som helhet
ska bli begriplig måste förståelsen av den ta sin utgångspunkt i de motiv
som texten bygger på och hur dessa motiv förhåller sig i rang inbördes. Den
andra egenskapen handlar om att verk, beroende på sitt innehåll, normeras
till en viss genre. Indelningen i genrer ska därmed inte uppfattas som ett
sorteringsinstrument, utan snarare som en följd av att författare vet att
hantera ett visst sätt att framställa sin text på. För läsaren innebär genren
en hjälp i tolkningen, och därmed förståelsen, av texten. Genrens uppgift
är att förmedla mellan talare och lyssnare och det gör den med hjälp av de
föreskrifter som den ställer till förfogande för både den som skriver och
den som läser, om det är en skriven text det är frågan om. Innehåll och
form samverkar i detta. Genren tillhandahåller en bestämd form för olika
innehåll, något som underlättar förmedlingen mellan talare och lyssnare.
Även om ett verk räknas till en viss genre har det, som en tredje distinkt
egenskap, sin egen unika stil. Det är stilen som gör att den som lyssnar eller läser kan känna igen ett verk som en individ. I det här sammanhanget
refererar Ricoeur till Aristoteles som menar ”att människan kontemplerar
det allmänna, men producerar det individuella” (sid. 144). Det är inom
konsten som det individuella, det unika, kan lyftas fram.
För att återknyta till distanseringen så bidrar genren till denna för både
talare och lyssnare i och med att genren ger innehållet en viss stabilitet
både till innehåll och över tid. Att ett innehåll kan bevaras över tid gör att
det kan komma att tolkas i helt nya sammanhang. Ur ett hermeneutiskt
perspektiv är detta viktigt eftersom det medför en uppfattning om ett verk
som både slutet och öppet på samma gång. Det är slutet i den bemärkelsen
att innehållet är förhållandevis stabilt och det är öppet i den bemärkelsen
att i och med att verket genom sin stabilitet fi nns kvar är det samtidigt öppet
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för nya tolkningar. Stabiliteten till innehåll och över tid, det som kan kallas
verkets slutenhet och öppenhet, gör att stilen fungerar som förmedling av
mening. Stilen hos det individuella verket frambringas av genren. Stil är
därmed något som produceras och den process genom vilken den blir till kan
kallas för stilisering. Tidigare i texten definierades ett verk dels som händelse
och dels som mening. Stil hör samman med verket som händelse och är en
affär mellan den mångfacetterade situation som en text frambringas i och
det personliga projekt som texten utgör hos den som skriver. Förståelsen av
ett verk uppnås genom att de uppgörelser som gjorts mellan situationen och
projektet återskapas, med andra ord återskapas själva stiliseringsarbetet. Det
som kännetecknar en stil kommer sig ur en lagring av de egenskaper som
händelse och mening innebär. Eller annorlunda uttryckt: stil är resultatet
av en process, stiliseringen, (händelse) där något uttrycks av någon och
där det som sägs relaterar dels till den som talar och dels till den värld som
omger den som talar. Processen förutsätter också att någon åhör det som
sägs och att en dialog uppstår mellan talare och lyssnare. En stil är resultatet
av en viss situation, den är ett barn av sin tid samtidigt som den återfi nns i
ett tidsförlopp och varje stil är individuell och därmed unik. Det sätt som
stiliseringen kan förstås på är som mening. I och med att stil är ett verk som
skapar något som är individuellt så blickar det bakåt mot den som författat
det. Författaren är unik på samma sätt som verket är det och författaren
återfi nns i verket som helhet. Verk och författare förhåller sig ömsesidigt
till varandra. Ricoeur uttrycker det som att ”människan individualiserar
sig själv genom att producera individuella verk” (sid. 147).
Hermeneutiken är konsten att upptäcka meningen i ett verk.
(3) Texten som projektion av en värld
Det tredje uttrycket som distanseringen tar sig rör den värld som texten består av. I allt som framställs är det möjligt att urskilja mening och referens.
Meningen syftar på de tankar och avsikter som texten är bärare av och referensen är sannheten i framställningen, det vill säga den koppling som en
text strävar efter att ha till verkligheten. Det fi nns en skillnad i läsningen av
en text och ett samtal människor emellan när det gäller referensen till verkligheten. I ett samtal är referensen mer uppenbar eftersom deltagarna befi nner sig i samma tid och rum, medan författare och läsare ovillkorligen inte
gör det. Det är i det som distanseringen återfinns och det är detta sistnämnda
förhållande som gör att något sådant som litteratur överhuvudtaget kan fi nnas (Ricoeur, 1977). Texten har alltså referens till verkligheten, men det är
läsaren som, när han eller hon tolkar texten, gör dessa referenser verkliga.
När ingen läsare fi nns står texten utanför både den värld den refererar till
och den värld som läsaren har möjlighet att förverkliga. Ricoeur beskriver
litteraturen som en texternas ’kvasi-värld’ (Ricoeur, 1993).
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Det är genrerna som tar över när referensen till en bestämd verklighet
löses upp. Ricoeur kallar den referens till verkligheten som nämnts ovan
för en primär referens och menar att det förhållandet att fiktion och poesi
får den att upplösas samtidigt gör det möjligt för en sekundär referens att
träda fram. Med referens till Husserls begrepp livsvärld och Heideggers
”vara-i-världen” skriver Ricoeur att:
Jag menar att det är denna, för fi ktiva och poetiska arbeten helt unika
referentiella funktion, som reser den mest avgörande hermeneutiska
frågeställningen. Vad är det som blir kvar av tolkningen, om vi inte
längre ser som hermeneutikens uppgift att söka efter psykologiska
intentioner hos en annan person, som gömmer sig bakom texten? Och
vad blir kvar, om vi för den skull inte vill reducera tolkningen till en
enkel identifi kation av verkets strukturer? Mitt svar till tolkningens
uppgift är, att den skall utveckla det ”vara-i-världen”, som avtäcks
inför texten. (sid. 149)

Att ”vara-i-världen” rör sig om en form av förståelse, men inte en förståelse
av vad som helst, utan en förståelse av den situation jag befinner mig i och
de möjligheter jag besitter. Att ”vara-i-världen” innebär att projicera sina
möjligheter, här uppfattade i sin vidaste form, på denna situation. Ricoeur
överför tanken om att ”vara-i-världen” på sin teori om text och säger att i
en text tolkar vi den värld som framställs och vi gör det genom att projicera
våra möjligheter på texten. Det är det som Ricoeur kallar för textens värld.
Textens värld är alltså inte själva texten i sig utan ”den värld som helt och
hållet svarar mot denna unika text” (sid. 150). Textens värld, eller egentligen meningen i ett verk, fi nns mellan text och läsare. Ricoeur uttrycker
det som att världen ligger framför texten. Därmed ligger den också framför
läsaren, i mötet mellan läsare och text. Texten öppnar andra möjliga världar
(Ricoeur, 1993).
I detta ryms en distansering och den rör det verkliga som distanserar sig
från sig självt. Fiktion och poesi erbjuder oss på detta sätt en helt ny utsikt
över den verklighet som är vår vardag, det vill säga vårt ”vara-i-världen”.
Poesi och fi ktion är möjlighet, möjlighet att med hjälp av inbillningskraften,
det vill säga den skapande fantasin, visa verkligheten på ett nytt sätt. Litteraturen fungerar som ett sätt att hantera verkligheten på. Ricoeur beskriver
det poetiska uttrycket i form av fiktionen som en kungsväg när det gäller
att återge verkligheten. Här anknyter han till Aristoteles och säger att för
Aristoteles är det poetiska språket verklighetens mimesis. När Aristoteles
skriver om tragedin så säger han att genom myten efterliknar och återger
tragedin verkligheten och det är på den vägen som vi kan komma åt verklighetens allra innersta.
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(4) Texten som förmedlande självförståelse
Distanseringens fjärde funktion är den mest grundläggande och den berör
både den som skriver och den som läser. Den distansering som det är frågan om är den som subjektet gör från sig självt. Att tillägna sig meningen i
en text är sista steget i den process som förståelsen bildar och tillägnandet
förutsätter distansering (Ricoeur, 1977). Tillägnelse innebär att överbrygga
den distans som fi nns, dels i form av distans i tid, men också distans till den
mening som texten är bärare av som en följd av de värderingar som rådde
vid textens tillkomst. Denna distans medför att texten upplevs som främmande, men genom tolkning tillägnar sig läsaren texten och gör den till sin.
Att tolka innebär att röra sig mellan tillägnelse och distans. Det främmande
förvandlas på den vägen till något bekant (Ricoeur, 1993).
Tillägnelsen sker i mimesisprocessens tredje led, den så kallade refigureringen, vilken jag beskrivit i del 2. Här möter läsarens värld textens värld
och för att kunna tolka textens mening måste läsaren sätta sig själv och sin
förståelse på spel. Läsaren måste öppna sig för texten och det är bara möjligt
genom att hålla distans till sin ditintills varande förståelse av sig själv och
världen. I denna stund är berättelsen inte längre blott och bart berättelse,
utan den gör något med läsaren när denne lever sig in i texten. Berättelsen
förändrar läsaren när denne tillägnar sig den. Bara så kan berättelsen nå
sin fulländning och bara så kan vi, enligt Ricoeur, utveckla vår förståelse
av oss själva, vårt liv och dess relation till historiens gång. Vår förändrade
förståelse är en följd av tillägnelsen och Ricoeur benämner den nyfiguration
(Ricoeur, 1984). Det är i detta som möjligheten till bildning fi nns.
I samband med att Ricoeur talar om tillägnelsen beskriver han hermeneutiken som reflexiv i den bemärkelsen att när vi förstår en text, eller annan
kulturprodukt, förstår vi samtidigt oss själva. Själv och mening konstrueras
på samma gång (Ricoeur, 1993).

Tolkning av medier och kommunikation
När Ricoeur talar om stil gör han det främst i förhållande till texter, men
säger att det också kan gälla andra kulturprodukter (Ricoeur, 1977). Inom
cultural studies hämtades på 1970-talet modeller och begrepp från språkteori och vetenskaper som ägnar sig åt texttolkning. Dessa användes sedan
för att analysera subkulturer på samma sätt som görs med texter med utgångspunkten att ”en delkultur, en social praktik, ett kulturellt uttryck eller
en institution är liksom en text skapad av människor och därför meningsfullt
strukturerad. Den kan därigenom ”läsas” om den sätts in i en kontext av
samhälleliga förändringsprocesser” (Johansson m.fl., sid. 14).
Ungdomars stilar, och alla andra ålderskategoriers stilar också förstås,
kan på det viset uppfattas som text och de förhållanden som enligt Ricoeur
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gäller för skrivna texter kan även sägas gälla för ungdomars stilar. Den
distanseringens hermeneutiska funktion som Ricoeur pekar på är verksam
också i förhållande till ungdomars stilar.
Bjurström m.fl. (2000) talar om mediereception för att beskriva den
hermeneutiska process som rör tolkning, meningsskapande och tillägnande
av medietexter. Mediereception är som all annan tolkning ett sätt att förstå
den värld som omger oss och den grundar sig i en vilja att möta och öppna
sig till exempel för en medietext. Receptionsforskning förekommer inom
olika vetenskapliga områden och beroende på teoretiskt perspektiv fi nns en
skillnad i om det är subjekt, text eller kontext som är i fokus. Bärkraften
i att uppfatta receptionen på hermeneutiskt vis är, enligt författarna, att
fokus inte hamnar på någon enskild av dessa delar utan istället på mötet
dem emellan eftersom det är där som meningen förmodas skapas.
Om kultur uppfattas på hermeneutiskt vis, det vill säga som symbolförmedlad kommunikation, är det möjligt att tänka sig en kulturanalys av
medier och kommunikation med utgångspunkt i fyra olika riktningar mot
vilka de kulturella fenomenen själva vänder sig. Dessa fyra olika riktningar
kan betecknas som en objektiv, en social, en subjektiv och en kulturell.
Med utgångspunkt i dessa kan medier och kommunikation tolkas och var
och en av riktningarna kommer att visa på olika företeelser när det gäller
produktionen av stil (Fornäs, 1993).
Utifrån avhandlingens syfte är det främst de tre sist nämnda riktningarna,
den sociala, den subjektiva och den kulturella som är av intresse, men jag
nämner trots detta den objektiva helt kort inledningsvis.
Även om kultur defi nieras som symbolförmedlad kommunikation ur vilken
mening bildas, kan ett kulturellt fenomen trots det betraktas som objektivt
i den bemärkelsen att det i någon form är materiellt till exempel i form av
ett datorspel (Fornäs, 1993). Kommunikationen medieras ofrånkomligen
på detta sätt genom något som är materiellt, men symbolerna är samtidigt
riktade mot den mening som skapas och ger dem dess betydelse (Bjurström
m.fl., 2000). Kulturella fenomen är dessutom omgärdade av mekanismer
som inte i sig själv är materiella, men som utgör objektiverande ramar för
meningsbildandet och exempel på det är teknologi, kommersialism, byråkrati och makt. I den objektiva tolkningen fi nns också en aspekt av hur
sant en medieprodukt avspeglar verkligheten. Datorspel likväl som andra
kulturella uttryck är, som tidigare nämnts, inte speglingar av verkligheten.
Det föreligger inget mimetiskt förhållande mellan datorspel och verklighet.
”Kulturella uttryck kopierar inte verkligheten utan skapar nya verkligheter
som ofta bara indirekt och sekundärt refererar till något utanför sig själva”.
En möjlig analys i det här sammanhanget skulle dock kunna tänkas vara
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att tolka spelet utifrån vad och vilka förhållanden i verkligheten som spelet
refererar till (Fornäs, 1993, sid. 78).
En stil är social, eller intersubjektiv, i den bemärkelsen att den skapas i kommunikation med andra. Stil är ett personligt uttryck hos bäraren, samtidigt
som den kommer till i dialog med, och som en tolkning av, andra stilar
(Bjurström, 1997). Det fi nns både en individuell och en kollektiv sida av
stil. Individen skapar sin egen stil, men det görs inom ramen för ungdomskulturen. Stil handlar om hur någon ser ut, beter sig, vilken musik någon
lyssnar på och hur någon uttrycker sig språkligt (Fornäs, 1993). Som jag
förstår det är det dessa förhållanden som Ricoeur syftar på när han skriver
om distanseringens funktion och vilka uttryck den tar sig. Ricoeur beskriver
distanseringen som en dialektik mellan händelse och mening. En händelse
kan vara ett verk av något slag eller, som i det här sammanhanget, en ungdomsstil. Det är dock inte händelsen i sig som är det mest intressanta utan
dess mening. Det som kan betecknas som händelse är dels att ungdomskulturen utgör en ram inom vilken stil skapas. Som jag uppfattar det utgör
ungdomskulturen det förlopp av händelser, till exempel olika ungdomsstilar,
i förhållande till vilka någons stil skapas och där med blir temporal. Att stil
är personligt för bäraren utrycker Ricoeur som att den som talar gör det
med referens till sig själv, det vill säga att individen utgår från sig själv när
han eller hon skapar sin stil. Samtidigt är innehållet i det som sägs, eller i
det här sammanhanget innehållet i stilen som uttrycks, relaterat till världen
omkring som i det här fallet utgörs av ungdomskulturen. Den som talar
förhåller sig till någon som lyssnar och tillsammans bildar det en dialog.
Detta sagt om händelse. Meningen som händelsen förhåller sig dialektiskt
till återkommer jag till lite längre fram i detta avsnitt.
I samma stund som någon skapat en stil fi nns den till allmän beskådan,
den objektiveras, och var och en kan fritt göra sin tolkning av den. Om en
stil ska fungera socialt, måste den gå att kommunicera från ett subjekt till
ett annat. Det förutsätter någon slags gemensam grund för att det ska vara
möjligt att läsa av en stil. Men även om en stil fungerar socialt kommer det
alltid att fi nnas en diskrepans mellan, dels det bäraren vill uttrycka och
själva stilen, dels stilen och omgivningens tolkning av den (Bjurström, 1997).
I detta fi nns ett mått av kreativitet och förändring i den process som stil
innebär, samma stil skapas aldrig två gånger (Fornäs, 1993). Den process
som skapar en stil benämns av Ricoeur som stilisering och det är också det
begrepp som Fornäs och Bjurström använder sig av.
Processen är alltså aldrig fullständigt nyskapande utan snarare är det så
att den bygger på moment av kopiering och imitation, men formar samtidigt
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något nytt av detta (Bjurström, 2005). Fornäs (1993, sid. 11) beskriver det
som att:
Ingen stiger två gånger ned i exakt samma kulturella flod, ingen
undgår där att påverkas och bli blöt, och ingen kliver heller upp ur
detta flöde utan att påverka det och lämna kvar något litet spår av
sina rörelser. Kulturfloden är också ett gemensamhetsbad: stil och
kulturella uttryck delar vi med andra, de är medel för intersubjektiv
samvaro och kommunikativt handlande .

Orsaken till detta, som jag förstår Ricoeur, är genren vilken bidrar till distanseringen på det sättet att ett innehåll i ett verk, eller i en ungdomsstil,
har en stadga som gör att den till viss del bevaras både innehållsligt och
tidsmässigt. Det gör att ett innehåll, till exempel i en ungdomsstil, upprätthålls över tid vilket medför att den kan tolkas i alldeles nya sammanhang.
Ricoeur säger med anledning av detta att ett verk är öppet och slutet på
samma gång, öppet för nya tolkningar och stängt i bevarandet av innehåll
över tid. Den distansering som uppstår i och med detta är orsaken till att
vissa saker i en stil lever kvar medan andra nya tillkommer. Det är genren
som bär fram stilen hos ett enskilt verk.
En stil kommer med andra ord till genom både produktion och reproduktion. Stilar reproduceras antingen grupper emellan direkt, genom medier
eller via varumarkanden. Stilar och genrer från olika estetiska områden
och från både fi n- och populärkultur förhåller sig dialogiskt till varandra.
Samtidigt som stilar, som en följd av den dialogiska relationen, reproducerar
varandra och på grund av det har mycket gemensamt har varje stil sina
egna distinktiva drag. En stil har alltså både dialogiska och distinktiva drag
(Bjurström, 2005). Ricoeur menar, som jag tidigare nämnt, att alla verk har
tre distinktiva egenskaper. Den första handlar om att en text, eller stil som
det rör sig om här, är ett sammanhang, en helhet i förhållande till vilken
varje enskild del förstås. Delarna tolkas omväxlande med helheten För att
förstå en stil måste de motiv den bygger på, och hur dessa motiv förhåller
sig till varandra, förstås. En andra egenskap är att alla verk systematiseras
i olika genrer. Den som skapar en stil gör detta på ett medvetet sätt och
i förhållandet till en genre. Den tredje distinktiva egenskapen är att varje
verk har sin egen unika stil, det vill säga i varje persons stil fi nns något som
är unikt.
För att återgå till Ricoeurs resonemang om verk som händelse och som
mening så är stiliseringen, det vill säga själva processen, det som är händelse
medan det sätt som den kan förstås på är som mening (Ricoeur, 1977). En
stils mening kan, som tidigare nämnts, få en delvis förnyad innebörd, men
den pekar samtidigt bakåt mot tidigare dialogiska relationer. En stil bär på
grund av detta på ett överskott av mening, men det är inte säkert att alla de
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dialogiska och distinktiva dragen som en stil är resultatet av är möjliga att
få syn på och därmed tolka (Bjurström, 2005). Inte ens för de som är bärare
av stilen, eftersom alla drag inte är medvetna. Ingen har total överblick över
sin stil, men med en ökad reflexivitet kan stilen ges ett mer avsiktligt uttryck
(Fornäs, 1993). Det är också tänkbart att olika personer tolkar dragen på
olika sätt (Bjurström, 2005).
Stilar tolkas och ges mening både av dem som omfattar stilen och av dem
som fi nns utanför den. Denna tolkning av en stil kan också kallas för social
reception av en stil och den utförs av individer, grupper och institutioner.
När en stil tolkas blir den till något som är socialt och det som tolkas är
de element som ingår i en stil. Dessa element kan delas upp i stilelement
och stilmarkörer. Den förstnämnda är en stils minsta betydelsebärande
beståndsdel medan den sistnämnda kan bestå av ett eller flera stilelement
vilka ger en stil dess distinktiva funktion. En stilmarkör pekar mot en stils
helhet, eller mot en genre, medan ett stilelement är mer av utmärkande
detaljer. Flera stilelement tillsammans kan fungera som en stilmarkör och
förstärka en stil medan andra kombinationer av stilelement kan försvaga en
stil. Stilelements och stilmarkörers betydelse kan förändras och de kan också
skifta plats med varandra. Den process som stiliseringen utgör tar sig bland
annat uttryck i den här rörligheten i stilelementens och -markörernas värde.
På vilket sätt värdet och tydligheten hos stil och smak skiftar hänger samman med de ”tolkningar av stilar som uttryck för identitet, identifi kation,
tillhörighet och smak” som görs dels socialt (intersubjektivt) och subjektivt
(Bjurström, 2005, sid. 216).
I stiliseringsprocessen ryms ett mått av reflektion kring hur en stil kommer att tolkas av andra. Denna reflektion kan ge upphov till att en stil
förtydligas eller tvärtom. Genom sin stil visar man sin identitet, sin smak
och vilken grupp man tillhör. ”Detta ger upphov till komplicerade relationer mellan de subjekt som genomför olika stiliseringsprocesser, de stilar
som dessa resulterar i, reflektionen kring dem, den sociala receptionen och
bestämningen av dem” (Bjurström, 2005, sid. 217).
Hur kultur står i förhållande till subjektivitet och identitet är ett ämne
som är i fokus inom kulturstudier (Bjurström m.fl., 2000). Ett subjektivt
tolkande av kulturella symboler vänder sig inåt, i motsats till den objektiva
riktningen, mot individers identitet. Det är subjektiviteten som står i fokus
för detta tolkande. Identiteten uppfattas som intersubjektiv, den skapas och
förändras i samspel med andra, men också i samspel med kulturella uttryck
(Fornäs, 1993). Dessa analyser av subjektivitet och identitet görs i relation
till psykoanalys och andra subjektsteorier (Bjurström m.fl., 2000).
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Det subjektivt inriktade tolkande av datorspelande är i den här avhandlingen inte psykoanalytiskt eller subjektsteoretiskt inriktat, Istället tar jag
min utgångspunkt i ett hermeneutiskt sätt att uppfatta begreppen vänskap
och gemenskap på och den koppling till subjektet som fi nns där. Detta har
tidigare presenterats i del 3, men jag ska här helt kort lyfta fram hur det kan
kopplas till ett subjektivt inriktat tolkande.
Enligt en hermeneutisk uppfattning söker människan ständigt förståelse
av sig själv och världen omkring. Det gör vi genom dialog med andra människor, med olika kulturprodukter och med den gemenskap som vi ingår
i. Dialogen är den väg identitetsskapandet, eller sökandet efter det egna
självet, tar. Vi söker vårt själv genom dialog med det som vi uppfattar som
främmande, det som vi vill få förståelse för. I den här avhandlingen är det
främmande, det som också kallas för den andre, andra datorspelare, själva
datorspelen och datorspelandet som gemenskap. En förutsättning för förståelse är en öppenhet för det som är främmande. Genom att se mig själv
så som den andre, med andra ord se mig själv genom den andres ögon, och
sedan ta med den erfarenheten när jag återvänder till mig själv utvidgar
jag förståelsen av mitt eget själv. Identitet ska på det viset förstås som en
process som uppstår när det bekanta möter det främmande. Det är på den
vägen våra själv skapas och de förändras också av samma anledning lite
grann hela tiden.
Medier och kommunikation går slutligen även att tolka kulturellt och det rör
sig då om hur olika kulturella fenomen förhåller sig till varandra. Kulturella
identiteter, eller symboliska meningsenheter som Fornäs kallar dem, uppstår
ur en kulturell praxis. De kulturella identiteter som formas i en kulturell
praktik har både med individuell identitet, det vill säga subjektivitet, och
med social identitet, det vill säga grupper och gemenskap, att göra. De
kulturella identiteterna, eller egentligen de symboliska uttrycken som de
kulturella identiteterna består av, kan dels studeras sådana de är, stående
för sig själva, men de kan också studeras genom att man följer dess rötter.
Antingen inom den kultur där de hör hemma, eller alternativt följer rötterna utåt för att se hur de hänvisar till andra verk och genrer. Till sist kan
de symboliska uttrycken även tolkas normativt utifrån smak och estetiska
kriterier (Fornäs, 1993).
När bildandet av symboler och av mening blir sitt eget syfte, istället för
att fungera som en form av verktyg för ett utomliggande syfte, kan man
tala om att det föreligger en estetisk praxis. En kulturell verksamhet som
riktar ljuset rakt på och behandlar den kulturella sidan av en företeelse, kan
betraktas som en estetisk praxis. I det finns en uppfattning om att meningsoch symbolskapande sker för dess egen skull och inte som en väg för att

187

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 187

07-03-27 14.55.53

uppnå utveckling inom ett bestämt område. Den estetiska praxisens mer
allmänna form fi nns omkring oss i det att vi använder olika medier eller
skapar en stil. Barns lek kan också beskrivas som estetisk praxis. Denna
praxis rymmer både reception och produktion. Tolkningen, eller receptionen, av estetiska produkter är på samma gång en estetisk produktion och
det som produceras är mening och identitet. Det fi nns inget yttre syfte för
den estetiska receptionen, vi fi nns i den för dess egen skull. Det hindrar inte
att det samtidigt är möjligt att tala om ett estetiskt lärande. Det rör sig om
kunskaper som är indirekta och som är användbara utanför den kulturella
praktik som har med socialisation och ett kommande vuxenliv att göra.
Detta lärande kan kallas för ett sekundärt lärande (Fornäs, 1993).
Ett kulturellt inriktat tolkande av datorspelande har i avhandlingen dels
gjorts genom att med hjälp av begreppen lek och mimesis förstå datorspelande som bildning (del 2), dels genom att förstå datorspelande som
gemenskap (del 3) och dels genom att förstå datorspelande som stil så som
görs här i del 4.
Som avslutning ska jag här kort sammanfatta den koppling jag ser mellan
ett kulturellt inriktat tolkande och begreppen lek och bildning, men också
gemenskap.
Lek är den metafor som Gadamer använder för att beskriva vad bildning
är. I leken fi nns inget utifrån ställt syfte, den leks för sin egen skull. Den
lekande ger sig hän i leken och glömmer i den stunden allvaret utanför. Det
öppnar för en dialog med det vi möter och för det obekanta som kan dyka
upp. Det är så vi gör erfarenheter och villkoret är en vilja att sätta sig själv
på spel genom öppenhet för nya erfarenheter. Leken är ett tolkningsrum
och där igenom människans väg till förståelse och meningsskapande. Lek,
liksom bildning, handlar om att för en stund lämna det bekanta för möjligheten att möta det främmande, ett centralt moment även i den process
som bildning utgör, men för att kunna tala om bildning är förutsättningen
att återvända till det bekanta och se det i ljuset av den nya erfarenheten.
Lek och mänskligt spel rymmer möjlighet till insikt om oss själva och vår
verklighet. Att bilda sig är att utveckla sitt själv och en aspekt av det är den
yttre identitet i form av stil som vi skapar. Lek är en estetisk praxis.
Den tredelade mimeisprocess som Ricoeur utvecklar har mycket gemensamt med Gadamers sätt att se på leken. Också mimesisprocessen kan liknas
vid en bildningens gång. Mimesis 1 utgörs av det som är bekant det vill säga
vårt vardagliga liv, mimesis 2 är det främmande som vi möter till exempel
i form av en text eller ett datorspel och mimesis 3 är den förändring som vi
genomgår, med andra ord det nya sätt på vilket vi uppfattar och själva och
världen, i och med detta möte.
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Människans längtan efter mening uppfylls genom öppenhet inför och
dialog med det främmande. Vi erhåller i denna process ett själv samtidigt
som vi blir till inför andra. För Gadamer uppstår gemenskap i och med att
en gemensam förståelse nås i dialogen. Processen är den som beskrivits i
termer av lek ovan. Ricoeurs uppfattning om gemenskap liknar på flera
sätt Gadamers, men det fi nns skillnader. En viktig skillnad ligger i det att
Ricoeur ser människan som en berättande varelse som berättar sitt liv för
att förstå sig själva och världen omkring. För att det ska vara möjligt att
berätta krävs en distans till de upplevelser som ska berättas. I och med detta
avstånd öppnas en möjlighet att förhålla sig både kritisk och reflexiv till
det bekanta. Just i detta skiljer sig Ricoeur från Gadamer som inte öppnar
upp på samma sätt för människans möjlighet att förhålla sig kritisk till det
bekanta, det vill säga till traditionen. Däremot möts Ricoeur och Gadamer
i synen på att det är genom kommunikation som vi förstår oss själva och vår
tillvaro och genom vilken vi blir medlemmar i en gemenskap. Den tredelade
mimesisprocessen är Ricoeurs sätt att beskriva hur detta går till.

Datorspelande tolkat med utgångspunkt i begreppet stil
Ovan tecknas ungdomskulturforskningens fyra epoker och enligt den bilden befi nner vi oss nu i den fjärde epoken vilken kännetecknas av att den
lyft fram övergripande moderniseringsteorier. Om den här avhandlingens
innehåll ska placeras in i någon av dessa epoker så hamnar den, inte helt
oväntat, i den fjärde epoken. De teorier som jag valt att utgå från är främst
Gadamers och Ricoeurs hermeneutiska filosofier från vilka datorspelande
tolkas och förstås med hjälp av några utvalda begrepp. Detta val av teoretisk
utgångspunkt ryms inte under beteckningen moderniseringsteorier, men
Gadamers och Ricoeurs arbeten är likafullt ett sökande efter förhållandet
mellan tradition och modernitet.
Datorspelande uppfattas i avhandlingen som kultur i den bemärkelsen att
det är något som uppstår när människor kommunicerar och skapar mening.
Ett sådant kulturbegrepp kan bettecknas som hermeneutiskt.
Kultur betyder ursprungligen odling och det spelarna gör då när de spelar
datorspel är att de ’odlar sin själ’, eller modernare uttryckt – sitt själv. Det
innebär att spelarna bildar sig när de spelar datorspel.
Moderniseringen har bland annat fört med sig förändringar när det gäller
hur vi uppfattar vårt eget själv och vår verklighet. Ungdomskulturforskningen har framför allt intresserat sig för de aspekter av moderniseringen som
benämns individualisering, reflexivitet, universalitet och differentiering.
Om dessa innehållsrika begrepp helt kortfattat kopplas till datorspelarna
och spelandet innebär individualisering att den gemenskap där datorspelare
har sitt ursprung så som familj, plats där han eller hon vuxit upp eller den
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sociala bakgrund en spelare kommer ifrån inte längre har den avgörande
betydelsen för spelarens framtid så som den hade längre tillbaka i tiden.
Istället kan en spelare välja väg i livet på ett friare sätt. Ett exempel på det
är spelare som blir så framgångsrika i sitt spelande, eller i sitt hanterande
av datorer, att de kan försörja sig på detta, kanske till och med mycket gott
och kanske i en helt annan del av världen.
En ökad reflexivitet innebär på en subjektiv nivå att datorspelarna har
förmåga att fundera över och skapa mening kring sin egen identitet på ett
mer medvetet sätt än vad människor i allmänhet hade förr och detta just
på grund av spelandets erfarenheter. Reflexiviteten är också synlig på en
kulturell och en social nivå. På den kulturella nivån innebär det att datorspelare i datorspelsgemenskapen tillsammans delar ett medvetande om
sig själva och exempel på det är när spelarna ger uttryck för sådant som
utmärker datorspelsgemenskapen. På en social nivå rör sig reflexiviteten om
ett samhälles medvetenhet om sig själv. Kanske kan Ungdomsstyrelsens,
Medierådets och Folkhälsoinstitutets rapporter om datorspelande uppfattas
som exempel på detta?
Universalitet innebär att något uppfattas som enhetligt, som en helhet
eller som något gemensamt för alla. Det innebär till exempel en syn på
datorspelande som något som är helt förenligt med allt annat som ungdomar
ägnar sig åt i egenskap av sin ålder. Att ungdomar, eller till och med alla
människor, delar vissa saker.
Differentiering slutligen är motsatsen till universalitet, istället för enhetlighet är uppfattningen om något som splittrat i fokus. För exemplet datorspelande kan det innebära att det uppfattas som något som skiljer sig från
andra aktiviteter som ungdomar ägnar sig åt och att det rent praktiskt sker
skilt från annan verksamhet så som skola och andra föreningsaktiviteter. För
datorspelaren som individ kan differentieringen innebära att datorspelande
är något som han eller hon ägnar sig åt skilt från andra sysselsättningar
och sammanhang. Någon kan vara medlem i gruppen och gemenskapen
datorspelare och uppbära denna stil för att i nästa stund vara medlem i
gruppen och gemenskapen fotbollspelare och då uppbära denna stil. En
oerhört tydligt följd av differentieringen när det gäller datorspelande är
uppdelningen i kön. Datorspelande är en enormt kill- och mansdominerad
verksamhet där tjejer och kvinnor är i absolut minoritet.
Med utgångspunkt hos Ricoeur föreställer jag mig att ett datorspel, likväl
som en text, kan förstås som händelse och som mening. Som händelse är
datorspel en form att text som kommer sig ur tal, de som skapar datorspelet
gör det genom att utgå från sig själva och verkligheten omkring dem. På
så sätt framställs världen i det som sägs, eller som Ricouer uttrycker det,
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världen inträffar i språket. Tal förutsätter lyssnande och lyssnare är alla
datorspelare. Mellan spel och spelare uppstår en dialog och det sätt som
talet mellan spel och spelare kan förstås på är som mening. Det är denna
datorspelandets mening som jag försöker förstå i avhandlingen. I och med att
spel är händelse riktar jag min uppmärksamhet mot spelandet, det vill säga
dialogen mellan spel och spelare, snarare än datorspelet i sig. Jag försöker
fånga den mening som datorspelare skapar genom sitt spelande. I del 2 förstår jag datorspelandets mening som bildande med hjälp av begreppen lek
och mimesis, i del 3 förstår jag datorspelandets mening som social med stöd
i begreppen vänskap och gemenskap och här i avhandlingens del 4 förstår
jag datorspelandets mening som kulturell utifrån begreppet stil.
Att tolka datorspel utifrån en objektiv riktning skulle kunna handla om
att se hur datorspelare utvecklar stil i samspel med sådant som teknologi,
marknad och politik. I en sådan tolkning skulle det till exempel, i relation
till marknad och politik, vara möjligt att analysera spelares förhållningssätt
till att ladda ned olagligt material från Internet och byteshandeln som pågår
mellan spelare av program, filmer och musik. I förhållande till marknad och
politik skulle också det förhållandet att det knappast produceras några spel
som vänder sig till tjejer kunna analyseras. Ur ett politiskt perspektiv skulle
även datorspelföreningars svårigheter att få ekonomiska bidrag på grund
av att de inte träffas på samma sätt och med samma regelbundenhet som
traditionella studiecirklar eller för att de ibland endast existerar virtuellt
vara möjligt att analysera.
Som med allt stilskapande är även datorspelares stil social och skapas i
kommunikation med andra. Till det yttre beskrivs datorspelares stil bäst
som avslappnad. De flesta har jeans och tröja. Det är dagens snitt, men
samtidigt inte av någon uppseende väckande karaktär. Samma sak gäller
för frisyrerna som är tidsenliga, men inte i ögonfallande. Att datorspelare är
mindre intresserade av kläder och mode än vad andra ungdomar är nämns i
flera samtal och det är något som jag tagit upp tidigare. Ett skäl till det låga
intresset för kläder som anges är att man inte behöver vara välklädd för att
sitta framför en dator i flera dygn. Istället prioriteras bekväm klädsel och
ett sådant plagg som mjukisbyxor förekommer på lan. Ali och Bo diskuterar
under vårt samtal skillnaden mellan datorspelare och de som inte spelar:
Ali: Man tänker i helt andra banor. Det är allt från klädsel till stil,
allt…
Carin: Hur tänker du då att?
Ali: Ja, men snacka med en datorspelare så snackar man oftast om
något som har med datorer att göra.
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Bo: Ja.
Ali: Spel och program och komponenter, allt som är… man snackar
ju inte så mycket om utelivet och sådant.
Carin: Kläder sa du med?
Ali: Ja, kläder, det är en helt annan stil på, jag menar…det går inte
förklara, ja…
Carin: Är inte datorspelare lika intresserade av sådana saker?
Ali: Jo, fast de har en helt annan stil, de är oftast skatare eller sådana
här trancemusiker eller helt sådana som inte bryr sig alls om kläder
utan som, jag menar om du frågar någon hur en datorspelare, en
datornörd ser ut så säger de oftast: ”Ja, byxorna kommer upp till
knäna.” och sådant. (Ali menar att byxorna är för korta, min kommentar.) Och det stämmer faktiskt. Det konstiga är att det stämmer.
Det är så.
Carin: Det är inte det som man intresserar sig för, man har andra
intressen?
Bo: Nej.
Ali: Precis.
Bo: Framför datorn så behöver man ju inte se ut, så fi n ut som möjligt,
det är ingen som ser ändå.
Ali: Nej, precis.

Under den här delen av samtalet uppfattar jag det som att Ali har lite svårt
att tala om det här. Mitt intryck är att Ali bryr sig mer om kläder än vad
Bo gör och det tror jag är skälet. Senare under samtalet får jag detta bekräftat:
Ali: Jag är typ tre personer, hemma är jag en person, typ i skolan är
jag en annan person sedan med så kallade datanördar jag blir en av
dem och i laget är jag en hel annan och med mina vanliga kompisar
en, så man är inte samma person hela tiden, man blir någon annan
typ.
Carin: Lite olika roller?
Ali: Till och med klädseln också… tycker jag. Jag menar nu när jag
sticker hem (vi sitter i Alis och Bos skola och för detta samtal, min
kommentar) byter jag om, sedan när jag ska sticka till träningen då
blir det mer så här friluftskläder om man säger så, ett par joggingbyxor och fotbollsskor och inomhusfotbollsskor.
Bo: Du är jobbig.
Ali: Ja, men det blir så, det blir en hel annan.
Carin: Det gör inte du?
Bo: Nej (full i skratt). Jag försöker hålla samma stil jämt.
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Jag förstår det Ali säger som ett uttryck för att han anpassar sin stil som
en följd av vilka han umgås med. Han skapar sin stil i kommunikation
med dem som han delar olika gemenskaper med. Vad är då förklaringen
till att Bo säger sig inte göra det? Han utövar också en idrott och umgås
alltså i andra gemenskaper än datorspelandets? Med utgångspunkt i annat
som sägs i den här intervjun gör jag följande tolkning: Ali är en kille med
invandrarbakgrund som går på en friskola med datorinriktning. Han har
sökt sig till den här utbildningen bland annat för att han har syskon och
andra släktingar som fått bra jobb inom datorbranschen. Ali ger ett mycket
entusiastiskt intryck, bland annat berättar han om allt han lärt sig genom
spelandet och att han gärna vill bli en datornörd, men att han inte riktigt
kan kalla sig för det ännu eftersom han inte uppfattar sig som så pass duktig.
Ali säger att han umgås mest med kompisar som inte är datorspelare, bland
annat är han med i ett fotbollslag som tränar och spelar många gånger i
veckan. Han berättar att hans kompisar retas med honom för att han valt
den skola han valt och de kallar den för en ”bögskola”.
Ali: Så fort någon blir arg så här till exempel på fotbollsträning och
sådant ”Åh, din datanörd, du vet allt!” och så, så här typ. Just under
situationen, men sedan går det över.

Mitt intryck är att Ali är väldigt målinriktad och att han tagit ett stort steg
genom att söka sig till en friskola. Min tolkning av Alis ständiga byte av stil
ligger i detta att han gjort ett avsteg från den väg som hans fotbollskompisar
tagit. På grund av sitt val sticker Ali ut och skiljer sig från sina kompisar.
Det ökar pressen på honom att se ut som dem när han är med dem. Han
måste visa att han hör till fotbollslagets gemenskap och se ut som dem på
plan och utanför.
En annan spelare talar, precis som Ali, om de olika gemenskaper som han
ingår i, men han talar egentligen inte om huruvida han byter yttre stil när
han byter umgänge.
– Jag delar upp dem i olika segment. Om man kollar, jag har min
svartrockarkrets liksom, det är killarna i bandet och som jag går på
konsert med och så här då och som jag har musikintresset med. Och
sedan har jag killarna, och tjejerna, som jag lanar med och håller på
med datorer med och spelar. Men sedan har jag även en annan krets
inom datorer där jag bara sitter och håller på med just tekniken då,
så att säga, och har kul på den biten och bara moddar datorn. Och
sedan har man ytterligare en krets, så att säga, de som inte håller på
med datorer och det är i skolan. För på fritiden är det alltid musiken
eller datorerna som gäller och umgås man med något av de andra
försöker man alltid påverka, flytta över dem till ett annat segment,
på ett eller annat sätt hela tiden. Så jag umgås inte mycket med folk
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som inte har samma intressen, för det är just det, man umgås inte
med någon som man inte har samma intressen som.

Mitt antagande är att den här spelaren i viss mån förändrar sin stil beroende på vilka han umgås med. När jag träffar honom är det i lan och
skolsammanhang. Vid dessa tillfällen ser han inte ut som någon svartrockare. Kanske är det uttryck för en fördom hos mig, men jag förmodar att den
som spelar i ett band bestående av svartrockare till viss del har en yttre stil
som uttrycker detta. Den här spelaren ser inte ut som en svartrockare när
jag träffar honom och jag tolkar det som att han i någon mån förändrar sin
stil beroende på vilket sammanhang han befi nner sig i.
Vid ett tillfälle dyker det upp tre killar på ett mindre lan där jag är. En av
killarna är van landeltagare och går på ett datorinriktat gymnasium. Nu har
han tagit med sig två kompisar som inte går på datorinriktat gymnasium och
som bara varit på lan några gånger. Dessa båda medföljande killar spelar
mindre än vad han själv gör. De båda nyare killarna är nyfi kna på lanet och
går entusiastiskt runt i rummen och tittar. De vill komma igång och spela.
De säger sig gärna vilja vara med på en intervju, men mina frågor svarar de
sedan mycket kortfattat på. Dessa killar skiljer sig i stilen från sin kompis
och från övriga deltagare. De har en mycket mer uttalad stil till både klädsel
och frisyrer. De är de enda som jag pratat med som nämner Tony Hawk som
ett av sina favoritspel. (Tony Hawk är en världskänd skateboardåkare som
fått ett spel uppkallat efter sig.) Jag uppfattar det som att dessa båda killar
är skatare till sin stil, men samtidigt är de också datorspelare. En anledning
till att de svarar kort på mina frågor kan vara att de hellre vill spela, men
min huvudsakliga tolkning är att de inte har så utförliga svar på grund av
att de inte främst identifierar sig som datorspelare utan som skatare.
En anledning till att datorspelares yttre stil inte är särskilt utmärkande
tror jag beror på att så oerhört många spelar datorspel. För många av dem
som spelar är datorspelandet ett intresse bland andra intressen och för vissa
är det kanske med en annan gemenskap som de delar yttre stil. Denna stil
föreställer jag mig dessutom att det är möjligt att många tonar ned om de
besöker ett lan, detta för att istället likna dem som är på lan. För ungdomar
idag är spelandet en aktivitet som ingår i deras liv på samma sätt som
tv-tittande och det är svårt att tänka sig att tala om tv-tittares stil. För de
hängivna datorspelarna och landeltagarna däremot anser jag det möjligt att
tala om en stil så som jag gör här.
På Dreamhack talar jag vid ett tillfälle om datorspelares stil med en man
som arbetar med arrangemanget. Han gör en jämförelse mellan datorspelare
och skatare och menar att de stilarna har mycket gemensamt bland annat i
att de seriösa i dessa båda grupper ägnar väldigt mycket tid åt sitt intresse
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och att de också blir mycket bra på det de gör och att det är det som det
går ut på. Att vara bra på just den här saken, medan det mesta annat är av
mindre vikt.
En annan sida av stil, och som är mycket tydligare än klädseln, är det som
förtärs av datorspelare på lan. Bredvid i stort sett varje dator står antingen
en 1,5 liters petflaska med cola alternativt en hel platta med cola i aluminiumburk. Datorspelare dricker företrädesvis en cola som heter Jolt och
anledningen till det är att det är den sorts cola som innehåller mest koffein,
något som är viktigt för att hålla sömnen stången under ett lan. Vid många
datorer ligger chipspåsar som det knapras ur under spelandets gång. Maten
som äts är oftast snabbmat så som pizza och hamburgare. Att det är just den
här maten som äts beror delvis på att det är sådan mat som går att få tag på
under större delen av dygnets timmar. Den som sitter på ett lan i flera dygn
äter kanske inte sin lunch vid det som normalt sett uppfattas som lunchtid.
Maten är onekligen en del av datorspelarnas stil, men samtidigt är det kanske inte den mat spelarna skulle välja om det funnits andra alternativ?
På ett lan har varje deltagare en begränsad bordsyta och en stol till sitt
förfogande. På bordet ställs datorn upp, men också alla de andra saker som
en spelare anser sig behöva på ett lan. På borden syns högtalare, cd-skivor,
mobiltelefon och vid ett tillfälle såg jag någon som hade med sig ett litet
kylskåp att kyla cola och snus i. Kuddar, sovsäckar och liggunderlag ligger
utmed väggarna, eller som på Dreamhack, i en avskild sovhall. Den plats
som spelaren förfogar över är starkt begränsad och på Dreamhack ser jag
en kille som snickrat en ställning i trä som passar exakt innanför gränserna
för hans del av bordet och som möjliggör för honom att utnyttja rummet på
höjden för sina saker. Den egna platsen dekoreras på olika sätt. Här fi nns
till exempel ljusslingor, girlanger, glitter, blomkrukor, gosedjur, flaggor
som talar om vilka man är, var man kommer ifrån och vilka lan man har
bevistat tidigare och mycket annat. Många spelare har också smyckat sina
datorers skal. Här tycks uppfi nningsrikedomen oändlig. Skalen är lackade i
olika färger och mönster. Hål har tagits upp i skalet så att de bildar fönster
genom vilka man kan kika in på datorns innanmäte. Vilken bild som väljs
till datorns skrivbord är också ett sätt att uttrycka sin stil på. En kille visar
att han valt Disneys fisk Nemo just till Dreamhack, en annan har foto på en
liten kattunge som går i högt gräs. Att göra dessa dekorationer och utsmyckningar är något som är utmärkande för datorspelare som är på lan och det
kan ses som en kollektiv sida av datorspelares stil, samtidigt är varje spelares
utsmyckning unik och i den bemärkelsen en individuell sida av stilen.
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När det gäller datorspelares beteende som en del av stilen har jag redan
varit inne på att lan är nyktra och drogfria tillställningar. På lan råder
absolut alkoholförbud och det är något som lyfts fram som viktigt av spelarna. Flera spelare påpekar just att alkoholkonsumtionen är något som
skiljer hängivna datorspelare från andra ungdomar. Som jag förstår det är
det inte så att datorspelare är nykterister, de kan mycket väl dricka i andra
sammanhang, men aldrig i datorspelssammanhang och i och med att de
ofta väljer att spela på kvällar och helger blir följden att de sällan dricker
alkohol.
Valet att inte slaviskt följa mode och vad som är de absolut rätta klädmärkena är också ett beteende som hör till datorspelares stil.
Bland datorspelare fi nns en tyst överenskommelse om att inte stjäla från
varandra. Till ett lan har spelarna med sig dyra, och ofta otympliga, tillhörigheter och den enda plats som finns för förvaring är den plats vid bordet
som de tilldelats. Att bära med sig sakerna när man rör sig, på och utanför
lanet, är en omöjlighet och att ständigt övervaka sina prylar i tre dygn är
minst lika omöjligt det. Spelarna är tvungna att lämna sina saker obevakade. Alla befi nner sig i samma situation och ur detta gissar jag att det att
låta andras saker vara ifred har fötts. På samma gång fi nns en inställning
som handlar om att man är frikostig och delar med sig av sina saker. Jag
har tidigare nämnt att lan fungerar som bytesplats för program, film och
musik med mera. Johan minns tillbaka till sitt första lan och talar om just
detta med att man delar sina saker med varandra och kommer också in på
det här med stölder:
Johan: Det var ju känslan av det här, kunna gå förbi en dator, bara
ta en bunt skivor och kopiera dem och lägga tillbaka dem sedan,
ingen brydde sig. Alla var glada bara de fick behålla grejerna liksom.
Och för att tillägga det så är det väldigt sällan stölder på sådana här
arrangemang över huvudtaget. Man kan ha mobil och minidisk och
skivor och allting framme. Det är ingen som rör någonting. För de
vet det, att ”jag har mina grejer framme också”.

Vad stjäla egentligen innebär skulle vara möjligt att diskutera i det här sammanhanget. Att piratkopiera och ladda ned filer från Internet kan uppfattas
som stöld. Olika uppfattningar råder och jag kommer inte ge mig in i den
diskussionen.
Jag har valt att nämna några saker här som exemplifierar datorspelares
beteende som en del av stilen. Det fi nns mer att ta upp kring detta, men
jag väljer att göra det på slutet i denna avhandlingens fjärde del genom att
åter igen diskutera begreppen lek och bildning, men nu som uttryck för
beteende.
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På lan spelas det en hel del musik och många spelare har med sig externa
högtalare till sina datorer. Mitt intryck är att musiksmaken är ganska blandad, möjligtvis med betoning på hårdrock. Något som förvånat mig är att
jag ganska ofta känt igen låtar från min egen ungdom. Kanske är det som
med klädseln och frisyrerna, det vill säga att det för många inte är väsentligt
att vara ”up to date” när det gäller musik heller? Ett citat från intervjun
med Kalle, som spelat datorspel intensivt de senaste åren och inte hunnit
med att umgås med sina icke-spelande vänner på samma sätt som tidigare,
ger stöd för att det kan vara så:
Kalle: Nej, jag är kvar fyra år tillbaka.
Carin: Det ni hade gemensamt då?
Kalle: Ja, jag har den, jag lyssnar på den musiken som vi allihop
lyssnade på för fyra år sedan. [- - -] Och så där, men vi håller ju
gemenskapen ändå.

Det är ingen av de spelare som jag intervjuat som talat om att datorspelare
skulle ha en bestämd musiksmak som skiljer sig från andra ungdomars. Det
talar också för mitt resonemang ovan att datorspelande är en aktivitet som
lockar en så stor mängd ungdomar och där alla inte främst identifierar sig
som datorspelare och där med inte heller bekänner sig till en viss musiksmak. En av dem som arbetar med Dreamhack berättar dock att det bland
många datorspelare fi nns en fäbless för musik som är rolig till exempel i
bemärkelsen spexiga texter eller för att den är barnslig så som ”De rosa
helikoptrarna”. Smurfhits är också musik som är populär och då allra helst
på något annat språk än svenska, gärna tyska eller norska. En anledning
är att det låter roligare på ett främmande språk, men viktigare är att det är
svårt att få tag på smurfhits på dessa språk. Svårigheten ligger i att den här
sortens musik är nästan omöjlig att ladda ned från Internet eftersom det inte
finns någon fildelning. Det innebär att den som har den här musiken och kan
låta den ljuda över ett lan, han visar samtidigt att han kan sin sak och det
vet också de som hör musiken spelas! Uttryckt med begreppen stilmarkörer
och stilelement kan det att vara skicklig på att hantera en dator, oavsett om
det gäller teknik eller spel, uppfattas som en stilmarkör, det vill säga något
som är utmärkande för datorspelande som genre, medan att spela musik
som det krävs skicklighet att få tag på fungerar som ett stilelement.
Datorspelare svänger sig med en mängd uttryck, ofta engelska, som har med
datorer och datorteknik, spel och spelare att göra. För en utomstående kan
det emellanåt vara utomordentligt svårt att följa med. Jag har i avhandlingens första och andra del skrivit en del om detta och även förklarat uttryck då
de förekommer i olika citat. I och med att jag inte gjort några upptagningar
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av de samtal som förs bland datorspelare på lan har jag inga exempel i form
av citat här. Av intervjuerna förstår jag likafullt att både språket och spelens
innehåll ofta flyttar utanför själva spelandet. Kim som går på en datorinriktad gymnasieskola där många av eleverna är spelare säger:
Kim: Men det märker man på skolan med, alla går liksom, det är
inga riktiga, det är inte ens namn utan alla pratar om nicknames
och vara på Internet och spela. Det är verkligen sån geekstämpel
egentligen. Det är liksom, man har inte riktigt namn utan det är
nickname överallt ungefär.
[- - -]
Kim: Man ser ju folk på skolan som springer omkring och kastar
saker i huvudet på varandra ”ha ha, jag sköt ett headshot” ungefär.
[- - -]
Johan: Sitter man på ett lan liksom och skriker någonting, en känd
spelterm, då är det alltid någon som skriker något lika kryptiskt tillbaka och det är det som är så kul. Så därför uppskattar folk verkligen
den värld man är i.
Carin: Det är bara de invigda som är med?
Kim: [- - -] Det är så där jättegeekigt för alla andra. (Jag hör inte
ordagrant på bandupptagningen vad Kim säger här, men hon pratar
med glädje i rösten om att det är kul, min kommentar.)
Carin: Kul att vara en del av det?
Kim: Ja.

Språket som ett uttryck för stil är, precis som klädstilen, möjligt att tolka i
termer av stilmarkör och stilelement. Ett språk kryddat med ord från datorteknikens och datorspelandets områden är en stilmarkör och ett uttryck
för datorspelandet som genre och som helhet. Ett enskilt ord, till exempel
en spelterm, tolkar jag där emot som ett stilelement. Det kan röra sig om
ett enda ord, som för en utomstående ofta är obegripligt, men som sätter
igång en kommunikationsprocess hos den som omfattas av stilen, så som
Johan beskriver ovan.
Med hjälp av klädsel, frisyr, beteende, musiksmak och språk skapas och
uttrycks den sociala sidan av en stil, i det här fallet datorspelares stil. Den
som omfattas av stilen har med hjälp av dessa verktyg möjlighet att uttrycka
stil med utgångspunkt i sig själv, vilket Alis och Bos diskussion ovan är ett
exempel på. Det är den individuella delen av stil. Samtidigt står innehållet
i datorspelarnas stil i relation till den omgivande verkligheten som utgörs
av ungdomskulturen. Genom sin stil visar datorspelare sin identitet exempelvis är de en grupp där många prioriterar spel före mode och festande
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och där de delar med sig av sina saker, men är noga med att inte stjäla av
varandra. Genom stilen uttrycks också smak och att man tillhör gruppen
datorspelare.
Det subjektiva tolkandet av kulturella symboler, så som datorspelande, rör
individers identitet, det vill säga subjektiviteten. Inom kulturstudier har ofta
analyser av subjektivitet och identitet gjorts med utgångspunkt i psykoanalytiska teorier och subjektsteorier. Jag har valt att inte göra en analys av
den typen, utan istället vänder jag mig åter igen till Ricoeur och till det jag
tagit upp i avhandlingens del 3, som rör vänskap och gemenskap och den
självets problematik som är knuten till detta. Men jag gör det inte här och
nu, utan återkommer till det i slutet av del 4, i samband med att jag tar upp
lek och bildning som ett exempel på stil som social. Här ska jag nu istället
visa på datorspelares önskan om att bli kända, ett fenomen som jag förstår
som något som har med subjektivitet och identitet att göra.
När jag frågar spelarna om vad de har för mål med sitt spelande är det
flera som svarar att de vill bli kända. Några vill bli kända bland andra
spelare, medan några gärna vill bli kända för en större allmänhet. Sam vill
bli en bra spelare i en bra klan som är känd för det bland andra klaner.
En fördel med att vara känd, eller snarare erkänd, är att det öppnar sig en
möjlighet att bli sponsrad så att man kan delta i större turneringar i andra
länder än i Sverige.
Timo och Fabian är inne på detta:
Carin: Har ni något mål med ert spelande?
Fabian: Ha kul. Men det är ju samtidigt bra, samtidigt roligt att bli
duktig. För det är då man får joina bra klaner [- - -]
Carin: Ja, ni pratade lite här om tävlingar.
Timo: Ja, det är alltid roligt när man väl blir bra, liksom.
Fabian: Mm, ja det är det.
Timo: Och då liksom, när man väl blir bra då uppskattar alla andra
en, kanske för
Fabian: Man får respekt, lite på
Timo: Det är mycket respekt liksom i det hela liksom, vilken klan
man spelar i och så.
Fabian: Ja, visst är det.
Timo: Så uppnå en bra klan liksom och vara med i en stor tävling,
det skulle jag inte tacka nej till, liksom åka till Paris eller någonting.
Det skulle vara helt underbart.
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David och Thomas talar också om den respekt som är möjlig att erhålla
som duktig datorspelare:
David: Liksom målet är att vara en stabil klan, en stabil spelare
liksom, liksom vara säker på sig själv, man vet att man kan göra si
eller så.
Thomas: Man får respekt för det, i verkliga livet också av, med tanke
på att det är så många som spelar, speciellt av killarna, så ja. Om jag
vet, om jag vet ett namn på någon spelare så vet jag oftast vem han
är i verkligheten så.
Carin: Ja, just det. Man blir lite igenkänd som en som är duktig på
något spel?
David: Ja.
Thomas: Ja.
David: Som på stora lan, liksom ser jag en till exempel en bra snubbe,
då går det ju liksom så här ”men det är ju han ju”.
Carin: En kändis för de som är invigda?
David: I datorvärlden.

När Ali och Bo pratar om detta låter det på ungefär samma sätt:
Bo: Det är mitt mål att komma med i typ en av de största ligorna.
Bli känd lite mer överallt.

Ali som betraktar sig som en nybörjare är försiktig med att uttrycka sina
förväntningar. Han vet att de han spelar med vet att han inte är någon erfaren spelare och där med inte särskilt skicklig heller, men berättar att han
blivit mycket bättre.
Ali: Men, jag menar, man ser ju sådana här nybörjare och så oops!,
han är proffs nu, om man tänker sig. Nej, men varför inte, skulle
gärna tänka mig att komma upp i en högre level inom spelandet.
Det tycker jag inte skadar någonting, det är bara bra. Fått lite rykte
på skolan.
Carin: Ja, just det, bli lite, ja, känd här som en duktig spelare?
Ali: Ja, precis.

Linus är den spelare som starkast uttrycker en önskan om att bli framgångsrik och känd spelare. Han är samtidigt den spelare som haft störst
framgångar.
Carin: Du vill ju att ditt spelande ska leda till att du vinner pengar
och blir känd. Varför är det en viktig del av datorspelandet?
Linus: För att jag har lagt ner så himla mycket tid på att just spela
och bli bra. Så då vill jag att det någon gång ska… Jag vill känna hur
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det känns att vara känd! Genom det då. Jag vet lite hur det är nu för
jag är ju bäst på skolan. [- - -]
Carin: Är det viktigare att bli känd just datorspelare eller är det detta
att bli känd som du tycker är viktigt?
Linus: Det hade varit väldigt kul om man hade kommit, vet inte vad
jag ska svara på det riktigt. Det är känd från Internet, det skulle vara
väldigt kul, kommer fram mycket folk och snackar och sådant. Vara
på ett lan också, kommer det fram folk: ”– Är du ”NN” (nicknamet,
min kommentar)? ”– Ja, det är jag.” ”– Vad fan vad du är bra!” Det
är också kul.
Carin: Ja, det är roligt… Men det har med spelvärlden att göra?
Du skulle inte vilja bli känd för att… så där bli känd ute på gatan,
eller?
Linus: Jo, så klart det skulle jag tycka var kul med, men jag vet inte
riktigt hur jag skulle kunna bli det. [ - - -] Om jag skulle, skulle jag
bli det, klart då skulle det vara kul. Alla vill väl bli kända?

Ingen av dem som jag betecknat som hobbyspelare ger uttryck för en önskan
om att bli framgångsrika och kända datorspelare, inte heller föreställer sig
dessa spelare att de skulle kunna, eller vilja, leva på sitt spelande. Någon
av hobbyspelarna menar till och med att det är orimligt att tänka sig att
kunna leva på spelandet, att en sådan önskan inte är verklighetsbaserad.
Bland de hängivna spelarna finns också de som inte heller har någon önskan
om att bli framgångsrika och kända spelare. Deras mål med spelandet är
helt enkelt att ha kul.
Datorspelarnas önskan om att bli framgångsrika och kända spelare tolkar
jag som ett uttryck för individualisering. De som ger uttryck för sådana
tankar ser det som fullt möjligt att lyckas i den förhållandevis nya värld
som dator- och spelvärlden är. När Linus säger att han har satsat oerhört
för att bli en framgångsrik spelare uppfattar jag det som ett uttryck för den
görbarhet som Ziehe talar om. Även Ali ger uttryck för görbarhet när han
vid ett tillfälle, apropå ambitionen att bli en skicklig spelare, säger att det
bara är att sätta sig ned framför datorn och ”nöta”. Det finns exempel på
spelare som genom sin skicklighet och sitt idoga spelande på kort tid blivit
både rika och berömda och dessa känner förstås många datorspelare till. Det
är ingen utopi att nå dit, även om flertalet inte kommer att lyckas. Chansen
att bli en skicklig datorspelare gynnas av att det ständigt kommer nya spel.
Några av spelarna resonerar kring detta och menar att det inte är någon
idé att satsa på ett spel som funnits en längre tid, istället är det bättre att
vänta in att ett nytt spel kommer ut på marknaden.
Med individualisering och görbarhet följer att individen känner ett stort
ansvar när det gäller att ordna sig ett lyckat liv. Att vara känd tycks ha blivit
ett mått på framgång.
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Att få uppskattning och respekt för sin spelskicklighet kan också uppfattas som en välkommen bekräftelse av den anledningen att barns och
ungdomars datorspelande ofta ifrågasätts. Kanske är det bara inom den
egna gruppen som det är möjligt för datorspelare att få erkännande för sin
aktivitet?
Ett kulturellt inriktat tolkande innebär att uppfatta datorspelande som en
kulturell praxis ur vilken datorspelares kulturella identitet uppstår. Det
rör sig både om datorspelares identitet som individer och som grupp och
gemenskap. Det är dessa kulturella identiteter, i form av symboliska uttryck,
som jag studerar i avhandlingen. De symboliska uttryck som datorspelares
kulturella identitet tar sig har jag tolkat med hjälp av bland annat begreppen
lek, bildning, mimesis, vänskap och gemenskap. Jag ska strax återkomma
till detta som en avslutning på denna avhandlingens fjärde del som handlat
om datorspelandets kulturella mening. Innan jag gör det ska jag visa några
exempel på det sekundära lärande som är följden av datorspelande som en
estetisk praxis.
Datorspelande leder till utvecklandet av en mängd kunskaper som går
utanför själva spelandet. Det som framför allt lyfts fram av spelarna är att
de lär sig engelska.
C: Du var lite inne på det här, vad ni lär er av datorspelandet. Har
ni något mer att säga?
Ville: Ja, det kan jag säga: engelska! Jättemycket! Sitter man och läser
och lyssnar samtidigt, alltså det är jättemycket.
Rikard: Typ så här, instruktioner typ, och i sådana här rollspel där
är väldigt mycket engelska så, men även i andra spel. Alltså, det är
fullt med vissa småord, men de orden, det är sådana ord som man
sällan lär sig på engelska lektionerna.
C: Ja, ja, men som ändå är användbara?
Rikard: Ja, som man lär… då förknippar man med den grejen, så
glömmer man inte allting. Så glömmer man inte på samma sätt som
man gör med glosor.
Ville: Det är ett helt nytt språk ju, datorspel och alla ord som hör
till den världen. Det är ju jättestort! Gloslexikonet det är ju spelet.
Sådana där rollspel är ju det bästa för engelskan, man läser liksom…
det är ju säkert en bok ett rollspel!
Rikard: Och sedan måste man svara också, då måste man läsa, det
hjälper inte att bara skumma igenom utan då måste man läsa nogare
så, förstå allting.
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Johan säger också att datorspelandet ger mycket träning i engelska:
Johan: Och hela tiden lär man sig, jag har knappt lyssnat på en engelska lektion sedan i fyran och ändå har jag utan problem MVG. Och
det har jag nästan bara genom datorn, det jag kan…

Att hantera en dator, både när det gäller hård- och mjukvara, är ytterligare
något som de flesta av datorspelarna lyfter fram som något som de lär sig,
företrädesvis av varandra på lan:
Ali: Jag själv tycker att jag lärt mig mycket mer om datorer just på
grund utav att jag spelar, installerar och sådant.
Bo: Det är sant.
C: Just det, mer tekniska…
Ali: Precis. Jag menar innan visste jag inte ens vad jpegs var, nu har
jag lärt mig hur mycket som helst, nu vet jag vad jag ska ha för grejer
för att kunna spela just det spelet, hur stor hårddisk, allt sådant.
Alltså jag helt, helt ny inom databranschen över huvudtaget.
Bo: Jo, det är sant, man lär sig.
C: Att det följer med?
Bo: Ja, man lär sig öka prestandan på datorn för att det ska bli bättre
flyt i datorn.
Ali: Det kommer hela tiden nya grejer också, nya programvaror
man måste ha och sådant. Så man hänger med i utvecklingen just på
grund av att man spelar. Man hänger med i spelutvecklingen. Man
måste ha 3D grafi k och man måste ha det och man måste ha det…
Det är ju mycket som man måste lära sig för att, med tanke på att
det är så kul lär man sig det lättare än om man skulle sitta framför
en bok och läsa.
David: Som på lan där lär man ju sig liksom mer, det är alltid något
problem som uppstår, liksom försöka lösa det då lär man sig nytt.

Johan tycker också att han lär sig att lösa problem genom sitt datorspelande:
Johan: Det grymt mycket att man lär sig, nä men rationellt tänkande,
logiskt tänkande. Att man lär sig ju, man lär sig tänka logiskt, problemlösning. Som oavsett hur jag… om jag stöter på ett problem nu
så går jag från grunden ”Vad kan det vara för fel där?” ”Hur kan
det ha blivit så?” fram och tillbaka. Det är inte på samma sätt om
man kollar problembaserat lärande inom något skolämne, men säg
att jag stöter på ett problem någonstans annars, då går jag tillväga på
samma sätt som jag skulle gjort med en dator och då löser man det.
Man lär sig på något sätt att tänka logiskt, samtidigt.
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Thomas menar att han får kunskaper av socialt slag som är speciella för
datorernas och Internets värld:
Thomas: Man lär sig den sociala biten på ett nytt perspektiv.
C: Mm, hur tänker du då?
Thomas: Ja, man kan ju, ja det är med tanke på när man chattar över
Internet då, man märker om någon ny kommer in där, man märker
att de pratar annorlunda så. De är liksom…
David: Ja, det ser man direkt, typ.
C: Man lär känna igen de likasinnade eller?
David: Ja, man lär sig
Thomas: När man hållit på ett tag så blir man som man är i verkligheten, på Internet.

Några av spelarna menar att de lär sig tålamod och att behärska sig genom
datorspelandet. Eftersom datorerna krånglar emellanåt måste spelarna ha
tålamod för att komma till rätta med dem och motgångar i spelandet kräver
självbehärskning.
Kalle som spelar rollspel online beskriver vad han tycker att han lär sig av
det:
Kalle: Jag måste tänka på allt det ekonomiska, minsta lilla sak som
jag köper in måste jag tänka ”Okey, har jag råd med att överleva ett
tag framöver fram till dess jag lyckas få tag i pengar nästa gång?”
Jag måste kunna prata med folk, måste kunna arbeta, vara uthållig
på de värsta sjuka arbeten som man aldrig skulle göra normalts sett
(fniss). [- - -] Man lär sig ledarskap, jag är ju ledare för den svenska
guilden, man lär sig att lära ut saker. Jag lär ju ut de magiska konsterna till en annan kille.

Johan är den ende av spelarna som lyfter fram att hans fantasi utvecklats
av datorspelandet:
Johan: Min fantasi är ju, har ju väldigt förmån av rollspel då, har ju
väldigt stor nytta av när det gäller litteratur och så här, och det är
nog nästan mer så att säga läsningen i böcker som du får just det. På
en viss nivå tror jag att det hjälpt mig mycket, för jag skriver väldigt
mycket och får man välja ett projektarbete i skolan då väljer jag att
skriva en riktig berättelse och det har fått väldigt mycket av spelandet.
[- - -] Jag tror att fantasin kan, fantasi och kreativitet över huvudtaget
påverkas mycket av spelandet. På det positiva planet. Det är inte att
man bara sitter och möglar där framför sina datorer, absolut inte.
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Avslutande tolkning av datorspelande som stil
Min tanke med denna avslutande tolkning av datorspelande som stil är dels
att tolka datorspelande genom att göra jämförelser med några andra ungdomskulturella fenomen så som brädsport, datorteknik, technofest, hip-hop
och vistelse i stall. Anledningen till att jag valt att jämföra med just dessa
är i första fallet att jag mött datorspelande ”skatare” och att en jämförelse
mellan datorspelare och skatare görs av en lanarrangör när han och jag talar
om datorspelares stil. När det gäller de datorteknikintresserade görs den
jämförelsen för att teknik och spelande är kulturer som överlappar varandra.
Liknelsen med technofest och hiphop finns med för att dessa beskrivs som
exempel på bildning i senmodern tid. Till sist dras parallellen till stallkultur
för att denna är en nästan lika könsdifferentierad kultur som datorspelande,
men med skillnaden att här är tjejerna i majoritet. Avslutningsvis lyfter jag
fram sådant som jag redan varit inne på i mina tolkningar i del 1 och del
2, men som jag anser även går att förstå som stil. I fokus är då det som kan
uppfattas som beteende.
Datorspelande i jämförelse med andra ungdomskulturella fenomen
I sin avhandling ”Spår. Om brädsportkulturer, informella lärprocesser och
identitet” skriver Åsa Bäckström (2005) att skateboardåkares livsstil ofta
uppfattas som rebellisk och radikal och hon upplever att det finns en ”rebellisk gamängattityd som kan sägas karaktärisera idealbilden av brädsporten”
(sid. 91). Skateboard uppfattas som en subkultur av dem som utövar den
och de uppfattar den som fri, äkta och utanför. Detta är ett värde som de
slår vakt om och som anses riskera att urvattnas om subkulturen blir allt
för populär. Risken med det är att skateboard då förvandlas till något som
bara är en konsumentförpackning. Samtidigt, eller kanske just därför, är
stilen i form av klädmärken oerhört viktig.
Bland datorspelarna lyfts överhuvudtaget inga klädmärken eller märken
på till exempel datorer fram. Bara vid ett tillfälle nämns ett klädmärke och
det är när Sam säger att det är bättre att spela datorspel på lan än att vara
ute på stan och supa i Vero Moda kläder. Jag tolkar det som att för honom
är det att klä sig i kläder från Vero Moda ett sätt att bry sig om mode och
något som han som datorspelare inte gör. Vad jag förstår utifrån Bäckström
(2005) är Vero Moda däremot inte ett klädmärke som någonsin skulle gälla
i skateboardsammanhang. Det har inte den exklusiviteten.
Den olika syn på stil och klädmärken som fi nns bland skateboardåkare
och datorspelare är förmodligen förklaringen till varför jag uppfattar att
de båda lanbesökande killar som jag nämner ovan sticker ut bland datorspelarna. En del av en förklaring till denna skillnad när det gäller den yttre
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stilen kan vara de platser som dessa båda kulturer utövas på. Datorspelande
sker inomhus, gärna undanskymt och dolt i mörker medan skateboardåkning är något som oftast sker utomhus och gärna på allmänna platser.
Skateboardåkare syns, datorspelare syns inte.
Ytterligare en skillnad är uppfattningen om den egna kulturen. Ingen
datorspelare av de som jag talat med värnar om spelandets eller lanets
exklusivitet i den bemärkelsen att spelandet inte får bli för stort. Tvärtom
beskrivs lanen som öppna för alla som är intresserade och det är snarare så
att nya spelare välkomnas att delta.
En viktig likhet mellan datorspelare och brädsportsutövare är att man
ägnar sig åt sin aktivitet för att ha kul. Bäckström (2005) beskriver detta
att ha kul som ett nyckelbegrepp som mycket ofta finns med när utövarna
ska förklara vad brädsport är.
En form av kultur som kanske ligger närmare tillhands att jämföra datorspelande med är de unga datatekniskt intresserade ungdomar som Nissen
(1993) skriver om i sin avhandling ”Pojkarna vid datorn”. Defi nitionen av
vilka dessa pojkar är talar om att de har kommit förbi datorspelen och börjat
intressera sig för programmen bakom, att de ägnar mycket tid åt sitt intresse
datatekniken och att datorer är deras huvudsakliga intresse.
Bland de ungdomar som jag intervjuat tycks datorspelande och intresse
för teknik snarare gå hand i hand, än att spelande föregår teknikintresse.
För några har teknikintresset funnits där först och det har lett dem in på
spelande. Det omvända, det som Nissen beskriver, är Johan ett exempel på.
Han berättar att när han var barn och började spela datorspel var spelen så
pass enkla att han tröttnade på dem ganska snabbt och istället valde han att
ägna sig åt tekniken. Fortfarande tycker han om att ”modda” (modifiera)
sin dator, som han uttrycker det, men spelar också mycket spel. Kanske är
det tiden som förflutit sedan Nissens avhandling som visar sig här? Idag är
spelen mycket mer avancerade och kan förmodligen av den anledningen
hålla spelintresset uppe längre. Utbudet av spel är också ett helt annat idag
och även det bidrar antagligen till att hålla spelintresset vid liv. Hos de
spelare jag talat med fi nns parallellt med spelintresset ett teknikintresse.
För några har teknikintresset lett till att de valt någon form av datorinriktat
gymnasieprogram. Där fi nns som en naturlig följd många spelare och de
som inte var spelare innan de kom dit introduceras snart i spelandets värld
av sina spelande klasskamrater. Spel och datorer är ett stort intresse för
ungdomarna i min undersökning, för några av dem säkerligen det största,
men många av dem har också andra intressen som de ägnar en hel del tid
åt. I de flesta fallen rör det sig om någon typ av fysisk aktivitet. Trots detta
uppfattar jag det som att flertalet av de hängivna spelarna identifierar sig
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som datorspelare, men som jag varit inne på tidigare, utesluter inte det att
de i andra sammanhang eller under en kommande period i livet identifierar
sig som något annat.
Nissen har medvetet valt bort spelarna dels för att det är en grupp som
anses svår att beskriva homogent, men också för att de anses spela spel för
spelandets egen skull och för avkopplingen, snarare än för att det sker just
på en dator. En likhet sägs dock vara det engagemang man känner inför
uppgiften och den vikt som läggs vid att regler följs. Jag tycker att det som
sägs här stämmer väl överens med den uppfattning jag har om datorspelare.
Med undantag för att gruppen spelare skulle vara svårare än någon annan
grupp att beskriva. Det tror jag inte att den är, men det är mycket möjligt
att den var det före den otroliga utveckling som spelandet har tagit sig de
senaste åren.
Bland de teknikintresserade pojkarna fi nns så kallade ”hackers”, det vill
säga personer som bland annat ägnar sig åt olagliga intrång i andras datorer.
Den allmänna bilden av en hacker och hans eller hennes verksamhet är inte
särskilt positiv, men bland de teknikintresserade pojkarna är hacker snarare
en hederstitel, något som man kallas för av andra om man är skicklig på
att hantera datortekniken. På samma sätt är det bland datorspelarna med
det, i de flesta fall, negativt laddade ordet ”nörd” som inom gruppen blir
en hederstitel.
En av de datorföreningar som Nissen följer har en lokal till vilken medlemmarna har tillträde för att använda datorutrustningen. Besökarna som
befi nner sig i lokalen är oftast starkt fokuserade på datorerna. Kommunikationen medlemmarna emellan är liten och Nissen förvånas över hur lite
personliga samtal och umgänge som förekommer. Här är det datorn som
står i centrum. Jämfört med ett lan tycks skillnaden uppenbar. På lan fi nns
deltagarna främst för gemenskapens skull, även om spelandet naturligtvis
får stort utrymme. Spelandet är ett sätt att umgås på. Till viss del kanske
den här skillnaden beror på att datorföreningens lokal är en plats som
medlemmarna besöker oftare än en spelare besöker ett lan, men den kan
också ha att göra med att de flesta landeltagare har tillgång till en bra
dator hemma och därför inte behöver utnyttja tillfället på samma sätt som
datorföreningens medlemmar. Umgänget kan av den anledningen få högre
prioritet på ett lan.
I båda kulturerna använder sig deltagarna av andra namn än sina egna.
Bland de teknikintresserade kallas ett sådant namn för ”handle” medan
datorspelarna säger ”nick-name”. I inget av fallen tycks det påhittade namnet vara något som främst används för att dölja den egna identiteten utan det
används mer som ett artistnamn. Det är den man är när man är i gruppen
av teknikintresserade eller i gruppen av datorspelare.
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Bland de teknikintresserade talas det, på samma sätt som bland datorspelarna, om att vinna respekt och erkännande för sitt kunnande och här
fi nns också bland många en dröm om att kunna leva på sin sysselsättning.
Flera av de teknikintresserade pojkarna får redan under skoltiden möjlighet att tjäna pengar på sitt datorkunnande. Nissen talar om detta som
att pojkarna tidigt går in i vuxenvärlden på bekostnad av barndomen och
analyserar det med hjälp av Ziehes begrepp görbarhet. Vid en första anblick
skulle datorspelande kunna förstås som det rakt motsatta, det vill säga något
som håller kvar spelarna i barndomen. Men det är också möjligt att uppfatta
det som att även spelarna genom sitt spelande utnyttjar den görbarhet som
den kulturella friställningen innebär. Ett exempel på detta är Kalle som
berättar vad han lärt sig av sitt spelande och då bland annat nämner erfarenheten av att leda stora grupper. Svårigheten för Kalle, i jämförelse med
de teknikkunniga, är att få en arbetsgivare att se de erfarenheter som Kalle
fått genom spelandet som en tillgång. Kalle är tveksam till om han skulle ta
upp detta på en anställningsintervju av rädsla för att det skulle ge negativ
effekt snarare än positiv. Skälet är naturligtvis att spelande har låg status
bland många icke-spelare och mot den bakgrunden skulle man möjligtvis
kunna säga att spelarna av omgivningen hålls kvar i ett barndomsland.
Jag tror att datorspelandet kommer att följa många av dessa ungdomar
genom livet, men kanske inte vara en lika stor del av deras vardag som det
är just när jag träffar dem. De tillhör en av de första generationerna som
vuxit upp med datorspel och för dem är det lika naturligt att spela en stund
som det är att läsa en bok eller titta på tv.
Technofesten eller rejvpartyt beskrivs av Hammershøj (2001) som en festkultur och dansgemenskap vilken erbjuder deltagaren att överskrida sig
själv. De mest framträdande känslorna i technofestsammanhang är glädje
och eufori. Att gå på technofest är att dansa och vara glad tillsammans med
andra. Festen är en öppen tillställning dit i stort sett alla är välkomna och
det krävs inte av deltagarna att de ska bete sig på något bestämt sätt. Hammershøj (2001) jämför festen med lek och menar att där fi nns en lekande
känsla. Stämningen är viktig på technofesten, som för övrigt inte är någon
starkt defi nierad eller uttalad gemenskap. Det kan vara en av anledningarna
till att deltagarna på technofesten har svårt att beskriva vad som utmärker
den.
Technofesten är en speciell gemenskap som bäst beskrivs med orden extas
och trance. Upplevelsen av extas och trance kommer sig av att deltagarna
i dansen till den starkt rytmiska musiken överskrider sig själva och uppgår
i den samlade mängden dansande deltagare. Ibland är känslan förstärkt av
droger som ecstasy. Vid en snabb titt utifrån kan technofestens gemenskap
uppfattas som asocial och självupptagen i och med att alla dansar ensamma.
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Hammershøj kallar dansen för social kultdans där man dansar ”ene-ogalle”, det vill säga att dansaren dansar själv i sin egen dans, men är samtidigt
förbunden med de andra kropparna (Hammershöj, 2001).
Att överskrida sitt själv är en fantasiupplevelse och ett inre erfarande.
Överskridelsen är fullständig i det ögonblick den sker, med ens är dansaren
ett med allt, men upplevelsen är begränsad i tid och dansaren återvänder så
småningom till sitt själv, om en med en ny erfarenhet. Att verkligen lämna
sitt själv är otänkbart i det som beskrivs som en individualiserad tid. Att
få göra denna resa, vilket självöverskridelsen kan beskrivas som, är ett sätt
för människan att slippa undan individualiteten för en stund. Hammershøj beskriver överskridelsen som förlösande och terapeutisk (Hammershöj,
2001).
När technofesten är över beskriver deltagarna en känsla av dyster- och
ensamhet. Hammershöj förklarar detta med att deltagaren efter överskridelsen av det egna självet under dansen måste vända tillbaka till sig själv
och verkligheten. Man delar inte längre dansens gemenskap och känslan av
ensamhet är en följd av detta och att deltagarna ofta inte känner varandra
personligen eller kanske inte ens till namnet. Deltagarna känner varandra
som ”ophævede individualiteter i den dansende mængde”. Det man delar på
en technofest är uppgåendet i en gemensam känsla av eufori (Hammershöj,
2003, sid. 365. Datorspelande på lan och technofesten liknar varandra i
känslan av glädje, även om aktiviteten spelande och dansande skiljer sig
åt till sin fysiska form. Att spela datorspel på lan är, precis som att gå på
technofest, att vara glad tillsammans med andra. Liksom technofesten är
lanen öppna tillställningar dit alla hälsas välkomna. Inga speciella koder
eller särskilt beteende krävs för att delta i arrangemanget. Undantaget då
själva datorspelandet som ju kräver allvar och respekt för spelandet av deltagarna. Både lan och technofest utmärks av en lekande känsla. Många av
datorspelarna talar om hur viktig stämningen är på ett lan, men har precis
som technofestdeltagarna svårt att precisera vad denna stämning består i.
Förmodligen av samma skäl som Hammershøj tar upp, det vill säga att detta
är inga starkt defi nierade eller uttalade gemenskaper. Jag tror att det bidrar
till att göra dem öppna för vem som helst. Här finns ingen exklusivitet att
försvara på det sätt som tycks fi nnas till exempel bland brädsportarna.
Liksom technofesten uppfattas datorspelandet ibland som asocialt i och
med att var och en sitter framför sin egen dator, men på samma sätt som dansarna, spelar spelarna sin roll i spelet. Samtidigt är de förbundna, om inte
med de andras kroppar, så med deras datorer via nätverk eller Internet.
Att det handlar om att överskrida sig själv oavsett om man går på technofest eller spelar datorspel är uppenbart. Datorspelarnas överskridelse har
jag tidigare beskrivit med hjälp av leken och mimesis och jag återkommer
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till det som avslutning av den här delen. Ingen av de datorspelare som jag
talat med nämner den känsla av tomhet som technofestdeltagarna tar upp.
Ett skäl kan förstås vara att vi aldrig kom in på detta under samtalen, en
annan möjlig förklaring är att deras överskridelse sker med gemenskapen
som fond. Spelandets gemenskap fi nns kvar även efter ett lan till exempel
via spel och chat på nätet. Nya bekantskaper från ett lan känns igen genom
nick-namet och kanske har spelare också bytt e-postadresser eller bestämt
träff på något annat sätt via nätet eller på något annat lan.
Hiphop som kultur skiljer sig enligt Hammershöj (2003) från technon i
det att den dels är kulturell i den betydelsen att den tydligare betonar stil,
värden och identitet och dels i att den är politisk i den bemärkelsen att den
står för ett oppositionellt förhållningssätt med bland annat ett språk som
väcker anstöt hos många. Ytterligare skillnad är individens framträdande
roll i hiphop-kulturen. Technofestens uppgående i mängden står i kontrast
till hiphopen som mer är att likna vid en strid om vems smak som ska
råda. Striden riktar sig åt alla håll från det politiska systemet till andra
hiphoppare. Drivkraften i striden är att uttrycka sin personliga attityd och
stil. Att vara hiphoppare handlar om att skapa sig en personlig och unik
stil i konkurrens med alla andra hiphoppare. En hiphoppare räds inte att
kritisera andra hiphoppares stil för att framhäva sig själv. En sådan attityd
ingår i stilen. Samtidigt som det unika är viktigt fi nns många gemensamma
drag både i musiken och i den yttre stilen. En av lockelsen med hiphop är
förmodligen den relativa friheten att uttrycka en personlig och spännande
stil. Till skillnad från technofesten där överskridelsen sker genom ett uppgående i mängden är hiphopen en fråga om att göra sig så särskild som
möjligt, för att där igenom få anhängare genom sin särskildhet och på det
viset överskrida sig själv.
Datorspelande tycks vid en jämförelse hamna någonstans mitt emellan technofestens uppgående i det allmänna och hiphoppens betoning på
individen. Gemenskapen är viktig på ett lan och den kräver uppgående i
spelandet, men det är långt ifrån så att alla ingår i samma spel samtidigt
utan matcherna, annat spelande och andra sysselsättningar pågår parallellt.
I jämförelse med hiphoppen har datorspelares personliga stil liten betydelse,
men den är inte betydelselös utan uttrycks bland annat på de sätt som jag
nämnt tidigare. Att smycka sin dator och sin bordsyta på ett lan är nog
det som ligger närmast hiphoppens personliga uttryck. Datorspelarna vill
gärna bli erkända och igenkända som skickliga spelare, men den kaxighet
som hiphoppare uttrycker för att markera sin position tycks inte finnas
på samma sätt hos spelare. Tvärtom nämner några spelare att de inte uppskattar när någon uppträder på ett kaxigt sätt. Den som vinner erkännande
som datorspelare är den som är en skicklig spelare.
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Till sist ska jag nu göra en jämförelse mellan datorspelande och stallkultur.
Ridning är den näst största ungdomsidrotten i Sverige, bara fotbollen är
större. I vårt land fi nns uppskattningsvis 500 000 ryttare och ungefär 85%
av dessa är kvinnor. Ridning har gått från att ha vait en manssport till att
bli en kvinnosport. I den manligt dominerade stallkulturen förknippades
ridning med något som fordrade fysisk styrka och tuffhet för att klara fart
och vådlighet på hästryggen. I och med att ridning kom att bli en kvinnodominerad kultur definierades den om och associeras nu ofta med pysslande
i stallet och gosande med hästar. Detta fl ickors intresse för hästar och
ridning förklaras gärna med att flickor på det här sättet förbereder sig för
rollen som den som tar om hand familjens medlemmar. Den här förenklade
synen vill Nina Nikku som driver forskningsprojektet Stallkultur, där ett
av ledorden är girlpower, ändra på. Nikku beskriver stallkultur som något
som handlar dels om omsorg, men också om makt. Inom ridningen fi nns
sedan några år unga kvinnor som är framgångsrika tävlingsryttare och
som fungerar som förebilder för många stalltjejer. Att vilja bli som dem
är uttryck för en ambition att nå makt och framgång. Nikku beskriver
stallkulturen som en kultur där hästen är den som är i centrum och som
en mängd andra aktiviteter utgår ifrån och där ridning bara är en av dessa.
Att vara i stallet är att sköta hästar och stall, att titta på när andra rider
och att dela en gemenskap. Stallkulturen beskrivs av Nikku som en kvinnlig
samhörighet. Aktiviteterna i stallet är fysiskt krävande och de smutsar ner
kläder och kropp. Ridningen kräver dessutom en stor dos träning för att
förfi na både ryttare och hästs motorik. Att rida är att få en häst som väger
åtminstone tio gånger mer än ryttaren att utföra vissa bestämda rörelser.
Det fi nns alltid en fara i ridning och hantering av hästar, något som kräver
ordning och ett tänkande som kan förutse riskfyllda situationer som kan
uppkomma. Disciplin och respekt är här i centrum. Girlpower är för Nikku
en bild av stallkulturen som något mycket mer mångfacetterat än gosande
med hästar.
Stalltjejer blir inte kvinnor i stallet, i varje fall inte den form av
kvinna som åsyftas i ett vuxet vardagsspråk eller i reklamens värld.
Stallkvinnan har smuts under de sönderbrutna naglarna, blåmärken
på tårna och halm i håret. Däremot kan man söka efter kvinnlighet
i en annan betydelse. Självständighet, ansvarskännande och makt
kombinerad med en vidsträckt omsorg kan vara uttryck för en ung
generations strävan efter sin kvinnlighet. [- - -] Stalltjejen har på ett
fullständigt unikt sätt möjligheten att utveckla girlpower i praktiken.
(Nikku, 2005, sid. 33 och 34)

Precis som datorspelande är ridning en aktivitet som har väldigt många utövare och precis som med datorspelande är könsfördelningen oerhört ojämn,
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men åt motsatta hållet. Datorspelen har ett innehåll som ofta är farofyllt och
som kräver mod och fysisk styrka. Striderna i spelen är smutsiga i det att
de ofta kräver närkamp med blodutgjutelse som vanlig följd. I stallkulturen
fi nns istället faror, mod, styrka och smutsighet IRL. Detta medan datorspelaren sitter ren vid sin dator, om än något svettig av värmen som alstras.
Just renhet är något som lyfts fram av ett par av datorspelarna när jag frågar
vad som utmärker ett lyckat lan. Svaret jag får är: Rena toaletter!
Både inom datorspelande och ridning fi nns framgångsrika utövare som
fungerar som förebilder för spelare respektive ryttare i deras önskan och
ambition att nå makt och framgång.
I stallkulturen är hästen i centrum och i datorspelskulturen är det spelandet. Kring dessa centra pågår en mängd kringaktiviteter vilka jag redan varit
inne på tidigare. Nikku beskriver stallkulturen som en kvinnlig samhörighet. På samma grunder skulle datorspelande och lan kunna beskrivas som en
manlig samhörighet. Ridning och datorspelande har flera beröringspunkter
och kan båda beskrivas med orden makt och omsorg. Som datorspelare
kan du vinna erkännande för ditt mod, din styrka, din uthållighet och din
disciplin, det vill säga för din spelskicklighet. Samtidigt lyfts vänskap och
gemenskap fram som kanske den allra viktigaste ingrediensen i spelandet.
Tävlandet är underordnat denna samvaro. Bakom bilden av datorspelande
som en obskyr verksamhet och orgie i våld och osunt leverne sitter killar
nära och sover nära varandra under flera dygn. Kanske fungerar datorspelande som ett accepterat sätt att komma undan förväntningar om att
vara ute på sta’n och festa, att slippa risken att bli utmanad till bråk och
slagsmål? Kanhända legitimerar spelens innehåll killars vänskap och behov
av närhet? På samma sätt kan då bilden av ridning som gullande med hästar
möjligen legitimera att tjejer utsätter sig för fara, fysiskt krävande sysslor
och smuts?
Våra vardagliga uppfattningar om manligt och kvinnligt är ofta stereotypa. Måhända söker sig flickor till stall och pojkar till datorspelande för
att få utveckla fler sidor av sig själva än de som vardagens förenklade ideal
tvingar på? Att få känna mod och styrka genom att utsätta sig för det som
är farlig och krävande i ett sammanhang där man samtidigt ges möjlighet
att dela en gemenskap och utveckla omsorg om andra tycks vara något som
stalltjejer och datorspelande killar har gemensamt.
Datorspelares beteende – ett uttryck för stil
Datorspelande är något som spelare ägnar sig åt för att koppla av och för
att ha roligt. Det är något som man gör för att fördriva tiden, samtidigt som
det gör den tid man fördriver meningsfull. Spelandet är på allvar för dem
som spelar och de förväntar sig att de som de spelar tillsammans med tar
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spelandet på lika stort allvar som de själva gör. Ur allvaret kommer det att
spelare väljer bort alkohol eftersom det inte är möjligt att gå in för spelandet
med alkohol i kroppen. Spelare visar andra spelare och spelandet hänsyn
genom att leva sig in i spelet, genom att inte dricka alkohol och genom att
inte spela musik på ett störande sätt. Respektlöshet mot spelets allvar är
mycket impopulärt bland de spelare som jag talat med.
Datorspelande är något som tar mycket tid i många hängivna datorspelares liv och skuldkänslor över detta är ett utmärkande drag bland många
av spelarna. Samtidigt tycks hängivna datorspelare vara särskilt aktiva personer eftersom flertalet av dem utöver spelandet hinner med fysisk träning
flera gånger i veckan. Hos flera av spelarna fi nns parallellt med det dåliga
samvetet en egensinnig stolthet över att vara just datorspelare. En stolthet
som kommer sig ur den stora tillfredsställelse som spelandet ger.
Datorspelande är för hängivna spelare en längtan efter gemenskap. Umgänge och vänskap tycks ibland till och med mer lockande än själva spelandet. Att dela ett intresse och att vara en bland andra som uppfattar sig som
datorspelare skapar tillit och öppnar för kommunikation. Att vara medlem
av datorspelsgemenskapen är ett sätt att erhålla ett själv som spelare och
samtidigt att bli till det i andra spelares ögon. Att dela datorspelandets gemenskap under en tid ger spelaren förståelse för hur han eller hon förväntas
bete sig. Bortom den gemenskap som datorspelandet bildar fi nns traditionen
som en mer övergripande gemenskap. Att dela datorspelandets gemenskap
är därför också ett sätt att få förståelse för hur man förväntas bete sig i den
större gemenskapen, det vill säga vårt samhälle.
Datorspelare lockas av den andre, av det främmande som spel, spelande
och andra spelare står för. Att ingå i en gemenskap öppnar för möjligheten
att erhålla ett själv, att bli någon inför andra. Tack vare mötet med det främmande erfar spelarna mening och i det ryms möjligheten till bildning.
Den mening som datorspelarna i den här undersökningen ger uttryck för
handlar bland annat om att genom spelandet känna en meningsfullhet som
gör att de i stor utsträckning väljer bort alkohol, modehets och att vara ute
på sta’n och stöka. Att inte använda alkohol och droger är också ett sätt
att ta hänsyn till spelandet och dess gemenskap, liksom att inte spela musik
på hög volym eller på annat sätt störa. I datorspelandets mening ligger
också att dela med sig av sina kunskaper, men också sina saker. Detta samtidigt som man respekterar andra spelares ägodelar. Meningen med att vara
datorspelare är att vara vän med andra spelare, att välkomna alla, oavsett
etnicitet, kön eller politisk uppfattning i datorspelandets gemenskap. I det
ryms en uppfattning om alla människors lika värde.
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Bildning är att komma till insikt om vem jag vill vara och hur jag vill
leva, men på ett sätt som uppfattas som rimligt av andra i den gemenskap
där jag ingår. Uttryckt med andra ord är bildning att omfatta, och omfattas
av, en gemenskapens idé om vad som är ett gott liv både för gemenskapen
och för var och en av dess medlemmar.
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DEL 5

SLUTKAPITEL

Datorspelande som bildning och kultur
– en sammanfattning
Avhandlingen har en övergripande hermeneutisk utgångspunkt och datorspelandet tolkas och förstås ur tre perspektiv: datorspelandets bildande
mening, datorspelandets sociala mening och datorspelandets kulturella
mening. Datorspelandet tolkas ur det första perspektivet med hjälp av begreppen lek och mimesis, ur det andra perspektivet genom begreppen vänskap och gemenskap och ur det tredje perspektivet med begreppet stil.
Den empiriska undersökning som ligger till grund för avhandlingen består dels av att jag närvarit vid olika lan, men jag har också intervjuat ett
tjugotal datorspelare i 18-årsåldern. Syftet med avhandlingen är att förstå
datorspelande utifrån dess egna förutsättningar och jag ställer mig frågor
så som vilken mening ungdomar skapar kring spelandet och sig själva som
spelare, vilken datorspelandets sociala mening är och hur datorspelande
kan förstås ur ett ungdomskulturellt perspektiv.
Ett grundläggande intresse med avhandlingen är att bidra till förståelse
av hur bildning kan se ut i informella sammanhang, utanför de institutioner,
aktiviteter och genrer som av tradition står för bildning.
Hermeneutikens mening
Från att ha varit en teori om hur texter ska tolkas har hermeneutiken i vår tid
utvecklats till en fi losofi som försöker förstå hur människan blir människa.
Människans existens, hennes natur och hennes egenskap av samhällsmedlem förstås i relation till texter och andra verk (Kemp, 2005).
Hans-Georg Gadamer och Paul Ricoeur betraktas som de mest betydelsefulla hermeneutiska filosoferna (Kemp, 2005). En utgångspunkt hos
Gadamer är att människan är utkastad i världen och att det är denna situation som hon är hänvisad till och det förhållandet utgör bakgrund till ett
ständigt meningssökande genom vilket människan försöker förstå det som
är dolt för henne (Steinsholt, 1999). Ytterligare ett antagande hos Gadamer
är att människan är dialogisk till sin natur och att det är genom dialogen
som hon får kunskap. Språket uppfattas som grunden för vårt lärande och
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vår förståelse. I samtal med andra människor, eller med en text eller annat
verk, fi nns möjligheten att nå en sannare kunskap än den vi inledningsvis
besitter (Gustavsson, 2004). Ricoeur beskriver det som att människan föds
in i en värld som redan tilldelats mening och denna mening försöker vi få en
bättre förståelse av genom kommunikation med andra, i form av människor
eller olika kulturprodukter.

Datorspelandets bildande mening
Lek och mimesis – ett sätt att förstå datorspelande på
Lekandet och spelandet är, enligt Gadamer, människans väg till förståelse
och meningsskapande. Leken förmår oss att se bortom oss själva och öppna
oss för det främmande vi möter i leken. Vi tolkar och skapar mening utifrån
det vi möter, att tolka är helt enkelt att leka och leken uppfattas på den vägen
som människans sätt att vara på (Gadamer, 1997). Leken får oss att se på
det som är bekant med nya ögon, den gör att vi kommer till insikt. På det
viset kan leken ses som en metafor för bildning (Gustavsson, 1996).
Både Gadamer och Ricoeur använder sig av begreppet mimesis. Mimesis
betyder efterbildning på grekiska, men i det här sammanhanget ska mimesis
snarare uppfattas som en process genom vilken världen nygestaltas. I Ricoeurs tänkande får mimesis större utrymme än i Gadamers och han använder
det på ett sätt som är möjligt att uppfatta som en motsvarighet till Gadamers
användande av begreppet Spiel. Motsvarigheten till det första steget är hos
Gadamer förförståelsen, det andra steget är själva leken, det vill säga när
vi sätter oss själva på spel, medan det tredje steget motsvaras av att vi ser
på det bekanta med ny blick. Innebörden i både leken och den påföljande
applikationen och mimesisprocessen är människans strävan efter att tolka
och förstå det som är främmande för henne. Denna ständiga strävan är det
sätt som står till buds för att bättre förstå sig själv och sin verklighet och
processen kan beskrivas som en bildningsresa.
Lek och spel
Leker och spelar gör vi för att distansera oss från vardagen. Lek och spel
är inte på allvar och det är just av denna anledning som vi leker och spelar.
Samtidigt fi nns där ett allvar i lekandet och spelandet och den som spelar
måste bortse från världens allvar för att istället leva sig in i spelets (Gadamer,
2004). För spelarna i undersökningen fungerar datorspelande just som ett
sätt att distansera sig från vardagens krav så som läxor, prov eller förväntningar om att hjälpa till hemma. Datorspelandet beskrivs som avkoppling
och som tidsfördriv.
Spelarna påpekar vikten av att alla spelare lever sig in i spelet och i denna
uppfattning ryms det spelets allvar som Gadamer talar om. Allvaret tar
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sig uttryck som att man gärna spelar med spelare som man känner sedan
tidigare, som behärskar spelet och som betecknas som pålitliga, det vill säga
tar det på allvar och inte fuskar eller förstör.
På lan fi nns regler som ett uttryck för spelets allvar. Musik ska spelas på
sådan volym att inte spelandet störs och alkohol, eller andra droger, är inte
tillåtna. Detta för att stödja spelarnas inlevelseförmåga.
Spelet utmärks av en rörelse fram och åter, en rörelse som utförs med lätthet
och nästan som av sig självt. Spelandet har inget allvarligt eller utifrån ställt
mål. Att spela innebär en stunds frihet från beslut och de beslut som trots
allt måste tas i spelet medför ingen risk utanför spelandet. Det är i detta
som avkopplingen finns för spelaren. Spelet lockar med detta på samma
gång som en annan dragningskraft är risken att bli utspelad. Allt spelande
innebär att man spelas. Makten finns hos spelandet, inte hos spelaren och
det är ytterligare en del i spelandets dragningskraft (Gadamer, 1997).
Vid spel mot datorn är det datorn som står för responsen på spelarens
drag. När spelare blir skickligare än datorn uppstår en obalans i rörelsen
och spelet tappar därmed sin funktion som spel. Samma sak kan inträffa
om det är väldigt stora skillnader i skicklighet mellan olika spelare. För att
spelets rörelse ska rulla på på ett bra sätt föredrar i stort sett alla spelarna
verkliga motspelare.
Dragningskraften hos spelen är risken att bli utspelad. I actionspelen där
varje spelomgång är förhållandevis kort är dragningskraften att nästa gång
klara sig lite längre, medan i rollspelen ligger dragningskraften snarare i att
ännu en liten stund vara kvar för att påverka handlingen och sin situation,
annars gör någon annan det… En annan dragningskraft är den att bli en
duktigare spelare eller en mer framgångsrik klan. Samtidigt är det tydligt att
spelandet egentligen inte har något allvarligt mål. Spelare spelar för att det
är kul och det som är viktigt är den match som just pågår, men samtidigt
fi nns en önskan om att få pröva hur långt de kan nå som spelare.
Att makten fi nns hos spelandet är helt uppenbart. Speltimmarna flyger
iväg utan att spelarna är riktigt medvetna om det. Spelandet beskrivs som
oerhört positivt samtidigt som spelarna upplever att de fastnar framför
datorn på bekostnad av annat.
Olika spel ger spelaren olika stämningar beroende på hur spelrörelsen är
arrangerad och reglerad. Spelet sätter gränserna och det är detta som utgör
spelrummet (Gadamer, 1997). Många gånger krävs att platsen är ett alldeles
speciellt rum, ett rum som är märkt för lek. Att gå över tröskeln och in i
detta rum markerar både en fysisk och mental gräns mot kraven i tillvaron
utanför leken (Warnke, 1993).
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Lanet är ett sådant rum som är märkt för lek. På lan spelar en och
samme spelare ofta olika sorters spel och spelaren väljer spel utifrån om
han för stunden är pigg eller trött. Efter en lång speldag passar det bättre
med ett spel som inte kräver så mycket koncentration och snabba reaktioner, till exempel ett rollspel. Spelarna vänder med andra ord på Gadamers
resonemang, men det skulle lika gärna kunna förklaras på Gadamers sätt.
Spelrummen ser olika ut hos olika spel och det skulle kunna sägas vara det
som avgör vilket spel en spelare väljer att spela.
Att tröttna på ett visst spel framstår som ett uttryck för att det inte längre
fi nns någon spänning i själva spelrörelsen, utan det har gått för mycket rutin
i denna. Ibland återfår ett spel sin spänning efter ett uppehåll i spelandet. En
annan variant är att skaffa ett nytt spel, med ett annorlunda spelrum.
Den som inte behärskar spelrörelsen kan av den anledningen ha ett motstånd mot att delta på lan. Ett annat skäl till att spelare har svårt att tänka
sig att delta i större lan är att ett sådant deltagande förutsätter att de kan få
igång sin dator för spel, en nödvändig förberedelse för att överhuvudtaget
få igång en spelrörelse och på så vis en del av spelrummet.
Den spelandes uppgift är att hålla spelets rörelse igång. Spelet framställer
sig självt på detta sätt och erbjuder på samma gång spelaren att framställa
sig själv och det är just det som är spelandets mening (Gadamer, 1997).
En av spelarna är ibland lanarrangör. Som landeltagare tycker han att det
är tråkigt om nätverket krånglar, men som lanarrangör upplever han det
tvärtom. Han gillar utmaningen i att få igång tekniken och berättar om den
fantastiska känsla som följer när salen med landeltagare reser sig och applåderar när han löst problemet. Lanet erbjuder honom en självframställan
som blir killen som klarar tekniken. Av samma anledning väljer några av de
intervjuade spelarna att inte delta i lan. De känner sig osäkra på tekniken
och på att de är tillräckligt duktiga på att spela. De är rädda för att deras
självframställan blir killarna som inte kan. En av de spelande tjejerna berättar att hon fick låna med sig sin pappas mycket fi na dator till sitt första lan.
Det väckte viss uppmärksamhet på lanet och hennes självframställan blev
tjejen med den häftiga datorn.
I spelandet skapas mening som går utöver det för spelaren bekanta och som
ger insikt i en större verklighet (Gadamer, 1997). Spelet utmanar på så sätt
spelares uppfattningar om sin verklighet (Warnke, 1993). Spelets betydelse
är de insikter som det leder till. Insikter som bidrar till en känsla av sammanhang och en förståelse av tillvaron som något mer helt (Steinsholt, 1999).
Datorspelare säger att de dricker mindre alkohol än andra ungdomar.
Spelandet upplevs som så meningsfullt att de väljer bort sammanhang med
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alkohol. En annan skillnad som nämns är att spelare bryr sig mindre om
mode och klädmärken än de som inte spelar datorspel. För en av spelarna
har spelandet medfört att han lämnat ett liv som en liten bråkmakare
bakom sig. Spelarna har nått en insikt som handlar om att de föredrar den
gemenskap och den mening som spelandet är bärare av framför festande,
moderiktighet och bråkande.
Att tolka handlar om att sätta sig själv på spel, det vill säga att öppna sig
för nya erfarenheter och sätta dem i relation till tidigare uppfattningar, och
därigenom förstå sig själv och verkligheten på ett nytt sätt. En av spelarna
beskriver vad det innebär för honom att vara på lan:
– När jag är på ett lan då är jag inte Johan längre, den personen
existerar inte förrän jag går och köper mat på affären kanske och
träffar någon klasskompis eller någonting, men det är knappt då
heller utan då bara rusar man iväg för man vill liksom tillbaka till
datorn för att se om fi lmen man laddar hem är färdig. Man skapar
liksom ett eget jag, man skapar ett eget samhälle där inne, det är
liksom total lycka.

Den känsla av lycka som Johan ger uttryck för är känslan av att ha fått med
sig något mer om sig själv och sin verklighet än han inledningsvis besatt. Han
har kommit till insikt om något. Johan jämför den känsla han får när han
är på ett lan med fi lmen Matrix. Han berättar att huvudpersonen i fi lmen
upptäcker att han, och alla andra, lever i en datorgenererad värld – Matrix.
Huvudpersonen kan röra sig mellan det datorgenererade systemet och den
verkliga världen utanför. I Matrix har huvudpersonen ett hackernamn och
detta namn använder han sig av också när han är i verkligheten.
Johan: För det är hans personlighet [- - -] och det är det enda som han
känner sig själv som. Och det är likadant, tror jag nog det är när man
är där (på lanet, min kommentar), det är en egen värld, man skapar
sin egen personlighet, man föds på nytt på något sätt, man skapar
verkligen sig själv. Det är liksom ingenting som fanns där förut.

Mimesis
Ricoeur använder sig av mimesis som en process, som han delar i tre steg,
för att beskriva hur vi tolkar och förstår en text. Tillägnelsen av en berättelse
rymmer olika möjligheter för oss att tillämpa den på våra liv (Ricoeur, 1993).
Mimesisprocessen har tre steg vilka benämns mimesis 1 – prefigurering,
mimesis 2 konfigurering och mimesis 3 refigurering. Mimesis 1 är det vi
redan är när vi möter en text, det vill säga den vi är inför oss själva. Genom
denna förförståelse sätter vi ord på och kan tolka vårt liv och våra handlingar. Mimesis 2 är den text vi möter och den berättelse som denna text består
av. Texten är en gestaltning av verkligheten, ett sätt att se på verkligheten
’som om’. Med hjälp av vår fantasi kan vi föreställa oss en fiktiv värld att
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vistas i. När vi kommit till denna punkt där verket har något att säga om vårt
eget liv, som individer och som medlemmar i en gemenskap, är vi framme
vid mimesis 3. Det är i detta skede som läsarens värld möter textens värld.
För att kunna tolka måste läsaren leva sig in i den värld som öppnar sig i
texten (Ricoeur, 1984). Berättelsen upphör i och med det att vara blott och
bart berättelse. I fokus är istället det som händer med oss när vi lever oss in
i en text. Genom berättelsen förstår vi oss själva, våra liv och dess relation
till den historiska tiden på ett nytt sätt. Det förändrar vårt sätt att se på oss
själva i världen och därmed också vårt sätt att handla. Det är mimesis 3 som
gör det möjligt att tala om mimesis som bildning (Kemp, 2005).
Uttryckt med hjälp av Ricoeurs tre mimesisnivåer är det möjligt att uppfatta Johans beskrivning ovan av känslan som Matrix givit honom som
mimesis 1 – prefigurationen – det vill säga det är det som är Johans förförståelse när han möter lanet och sig själv som deltagare där. Mimesis 2
– konfigurationen – är själva verket, i det här fallet spelet eller lanet. Det
erbjuder en möjlighet att se på världen ’som om’. När ett verk, eller ett datorspel eller ett lan, har något att säga till en läsare, eller spelare, om dennes
liv både som person och som del i en gemenskap är den tredje mimesisnivån
– refigurationen – nådd. Det handlar här om inlevelse. Johans inlevelse i
lanet är tydligt, han uttrycker det som att han inte ens existerar längre som
Johan och han beskriver det som händer med honom, refigureringen, som
total lycka. Den förändring, eller den insikt som Gadamer talar om, kallar
Ricoeur för nyfigurering. Det som är nytt är sättet som Johan förstår sig själv
och sitt liv i relation till världen på och det är i detta som bildningspotentialen fi nns. I Johans fall handlar det om att förstå sig själv som spelare och
vara stolt över det. Att Johan är stolt över att vara datorspelare framkommer
när han berättar att han på grund av sitt spelande betraktas som nörd i sin
klass, men trots det nöjt konstaterar:
– Det är den jag är!

Jag tolkar Johans uttalande ovan som ett uttryck för den uppfattning som
ligger till grund för både Gadamers och Ricoeurs hermeneutik, nämligen att
människan blir människa genom framställning i texter och andra konstverk,
eller i det här fallet i datorspel.
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Datorspelandets sociala mening
”Touton ton philon koinon”
Det grekiska citatet ovan blir översatt till svenska: ”Det som vänner har
är gemensamt. Ty vänskapen förutsätter gemenskap.” Med citatet, som lär
komma från Pythagoras, vill Aristoteles visa att gemenskapen är en social
sida av vänskapen (Aristoteles, 2004).
Både Gadamer och Ricoeur har inspirerats av Aristoteles vänskapsbegrepp.
Aristoteles beskriver vänskapen som oerhört betydelsefull, både för individen och för samhället eftersom vänskapen förenar människorna i ett
samhälle och upprätthåller rättvisa (Aristoteles, 2004). En utgångspunkt
för Aristoteles är att människan är social till sitt väsen – zoon politikon på
grekiska. Gemenskap med andra är därför en ständig ambition hos människan, en gemenskap som ger möjlighet till ömsesidiga relationer med andra
människor och därmed utsikten till ett gott liv (Votinius, 2004).
För Gadamer vilar gemenskapen på en känsla som rör sig om att kunna
bedöma en situation på ett rimligt sätt och därefter ha förmågan att bortse
från de egna intressena till förmån för det som gynnar gemenskapens bästa.
Överfört till vänskap rör det sig om att kunna ta den andres perspektiv, att
se sig själv och situationen så som den andre ser det (Gadamer, 2004). Den
insikt som ryms i detta leder dels till att tolkningen av en situation blir rimlig, men den leder också till tålamod och överseende (Alexander, 1997).
I boken ”Oneself as Another” utvecklar Ricoeur Aristoteles vänskapsbegrepp vidare för att använda det till sin tolkning av självets identitet och han
betonar särskilt den etiska dimension som fi nns i sann vänskap. Sökandet
efter identitet rör sig om en strävan efter att uppnå mening i sitt liv. Vägen
går genom den andre, det vill säga genom att se sig själv så som den andre, och sedan vända tillbaka till det egna självet igen. Med utgångspunkt
hos Aristoteles tecknar Ricoeur tre led för vänskap genom vilka självets
identitet tolkas. De tre leden utgör en etisk vision om ett gott liv och de
handlar om: självaktning, omsorg om den andre och rättvisa institutioner
(Ricoeur, 1992). Ricoeurs utgångspunkt är att människan är fri och vill ta
ansvar, men för att ha förmågan att göra detta krävs självaktning och den
utvecklas i dialog med den andre. Också omsorgen om den andre, led två,
bygger på dialog och ömsesidighet i relationen mellan självet och den andre.
Det är självaktningen i första ledet som gör det möjligt att visa respekt och
omsorg om den andre eftersom vänskap förutsätter att man är sin egen vän.
Självaktning är att ha förmågan att visa omsorg, men också förmågan att ta
emot densamma, att inse att självet blir ett eget själv, ett jag, tillsammans
med andra. Det är inte möjligt att besitta självaktning med mindre än att
akta andra som mig själv. Ömsesidighet leder till jämlikhet och det gör att
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vänskap kan sättas i relation till rättvisa. Det tredje ledet berör som en följd
av det rättvisan och villkoret för den är förmåga till omsorg om den andre,
men den rör inte den direkta relationen människor emellan utan hur samhällets institutioner behandlar var och en på ett rättvist sätt (Ricoeur, 1992).
Att spela datorspel innebär att dela en datorspelandets gemenskap tillsammans med andra spelare. Mot bakgrund av att det är genom dialog
som vi erhåller mening, förståelse och också vårt eget själv är det lätt att
förstå den betydelse som datorspelandets gemenskap har för spelare. Jag
tänker mig att datorspelet, spelandet, medspelarna och lanet kan fungera
som den andre. Svaret på varför ungdomar spelar datorspel och går på lan
fi nns att söka i lockelsen att umgås och att i mötet med andra, eller i relation
till ett datorspel, sätta sig själva på spel. Redan det att uppfatta sig själv
som datorspelare tycks ge tillit i relationerna mellan spelare. Det skapar en
grundinställning av god vilja i kommunikationen mellan spelarna.
Chat är ett vanligt sätt för spelarna att kommunicera på och MIRC är
en typ av chat som nämns av flera spelare. MIRC kallas för ’kanalen’ och
spelarna talar om denna kommunikation som att ’hänga på kanalen’. Att
hänga på kanalen handlar om att umgås. Det pratas spel, men ännu mer
om annat i livet. Spelare delar en förståelse av spelandet och sig själva som
spelare och det skapar en gemenskap dem emellan. Det skapar också en tillit
som gör att det man kommunicerar om inte måste handla om datorspel.
Genom att vara en varelse-i-datorspelsgemenskapen erhåller spelare ett själv
som spelare och blir samtidigt till det inför andra spelare. För att det ska
vara möjligt krävs att spelare tar steget in i en spelgemenskap, att de vågar
ta den risk som det innebär, nämligen att sätta sig själv på spel.
Några av spelarna brukar även vara med och arrangera lan. De betonar
att alla människor oavsett hudfärg, politisk åskådning eller liknande är
välkomna på deras lan. Medan vi pratar om detta kommer en av killarna
på att vid ett tillfälle var det någon som var nazist som bevistade ett lan.
Killarna diskuterar huruvida nazister verkligen är välkomna på deras lan.
Till slut kommer de fram till att de är välkomna, under förutsättning att de
inte sprider sina nazistiska åsikter. I samtalet poängteras att alla människor
har lika värde och därför kan det inte tolereras att en nazist framför sina
åsikter eftersom dessa är kränkande för andra.
Lanet är en gemenskap och som det bärare av en tradition i form av olika
kulturella uttryck. Lanarrangörernas diskussion om huruvida nazister är
välkomna eller ej och det ställningstagande som de till slut kommer fram till
tolkar jag som ett uttryck för en mening som finns starkt i vår tradition och
som förmedlas bland annat via olika kulturella uttryck. Den uppfattning
som de här killarna uttrycker förstår jag som ett exempel på hur traditionen
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talar till oss och hur identitetsskapande över tid är möjligt. Det förhållningssätt som killarna väljer till eventuella framtida landeltagare med nazistiska
åsikter tolkar jag som en förmåga hos dem att med öppenhet och god vilja
möta den andre.
Grunden för en gemenskap är förmågan hos medlemmarna att bedöma
en situation på ett rimligt sätt och att kunna sätta gemenskapens bästa
före de egna intressena. För en vän rör det sig om att se utifrån den andres
perspektiv, att se sig själv och situationen med den andres ögon. I exemplet
med nazisten uppfattar jag killarnas ställningstagande som ett uttryck för
denna förmåga. Trots att de själva förkastar nazistiska åsikter är de öppna
för att det är möjligt att förstå den här personen som datorspelare. Det enklaste skulle vara att stänga ute nazisten, men då har killarna inte handlat på
något annat sätt än vad nazisten gör. Istället väljer de att välkomna honom,
men markerar att hans nazistiska åsikter inte är okey. Att de hälsar honom
välkommen in i spelgemenskapen ser jag som att de har en känsla för vad
som är bäst för gemenskapen i stort.
Tillsammans delar landeltagare minnen och erfarenheter från spelandet,
de delar en spelandets gemenskaps historia. Lanet och spelarna är bärare
av dessa gemensamma berättelser om matcher och annat som hör lanet till.
För dem som ännu inte besökt ett lite större lan kan det att de inte delar
den här gemenskapens historia framstå som ett hinder för att delta. Några
av spelarna som ännu inte besökt något större lan säger att de ska starta sin
lankarriär med att besöka Dreamhack. Det får mig att tro att det kan vara
lättare att delta i Dreamhack eftersom det är möjligt att vara mer anonym
där än på ett mindre lan. Dreamhack är så pass stort att det knappast kan
ha en lika stark gemensam historia som ett mindre lan kan.
För datorspelande ungdomar är datorspelandets gemenskap ett sammanhang där de skapar och utvecklar sin identitet. Datorspelet, de datorspelande vännerna eller lanet i sig kan fungera som den andre genom vars
ögon spelarna ser sig själva. Men också världen utanför spelgemenskapen
till exempel föräldrar, lärare, icke-spelande vänner, skola och massmedia
fungerar som den andre. Bland de senare fi nns ofta en negativ attityd till
och en oro för spelandet.
Arbetet med att skapa en identitet pågår parallellt i de olika gemenskaper
som vi alla ingår i och för flera av datorspelarna är datorspelsgemenskapen
oerhört viktig i det här sammanhanget, medan det för några få spelare
är av mindre betydelse. För de riktigt hängivna datorspelarna i undersökningen har spelet, spelandet, de spelande vännerna och lanet som den
andre stor betydelse för deras identitetsskapande, medan för de som spelar
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i ringa utsträckning och som jag har valt att kalla för hobbyspelarna, ligger
tyngdpunkten snarare på världen utanför spelandet. De hängivna spelarna
lägger ned mycket tid på spelande och på umgänge och kommunikation med
andra spelare. De uttrycker också en stark lust inför och en stolthet över
sitt spelande. Detta medan hobbyspelarna anstränger sig för att inte spela
alltför många timmar, undviker att prata om datorspel med klasskamrater
och gör skillnad på sådana som de spelar med och sådana som de chattar
med, om de chattar. Samtidigt fi nns en ambivalens hos i stort sett alla
spelare. De hängivna spelarna ger uttryck för att spelandet kanske tar väl
mycket tid ibland och att det blir för lite tid som läggs på läxor, motion,
frisk luft, umgänge med familj, vänner och fl ick- och pojkvänner. De låter
ändå detta ske eftersom de upplever spelandet som oerhört meningsfullt på
andra sätt. Hobbyspelarna däremot låter inte spelandet ta tid från annat
och är noga med att det inte får göra det. För ett par av hobbyspelarna är
detta ett dilemma. Deras ambivalens rör sig om att de egentligen fi nner
spelandet väldigt lustfyllt, men utkämpar en kamp mot lusten att spela eftersom de är rädda för att annat kan komma att bli eftersatt. Jag tolkar det
förhållningssätt till spelandet som spelarna ger uttryck för, som ett uttryck
för vad eller vilket som har haft den starkaste rollen som den andre, när det
rör deras identitetsskapande i förhållande till spelandet. För de hängivna
datorspelarna har datorspelsgemenskapen varit den starkaste andre, men de
ser samtidigt på sitt spelande och sig själva som spelare med de oroligas och
negativas ögon. För hobbyspelarna tycks tvärtom den andre som någon som
är negativ och orolig ha varit den starkaste andre. Den här skillnaden kan
naturligtvis också ha att göra med hur lustfyllt man fi nner datorspelande,
men det faktum kvarstår att ett par av hobbyspelarna ger uttryck för en
stark lust att spela.
Spelarna talar i intervjuerna mycket om hur andra ser på deras spelande.
I flera av samtalen återkommer spelarna till att det rent allmänt fi nns en
uppfattning om datorspel och spelare som töntigt och töntiga, framför allt
bland sådana som inte spelar. Annars är det främst föräldrars attityd som
framkommer i intervjuerna. Föräldrarna vill dels att deras ungdomar ska
spela mindre för att de ska hjälpa till mer hemma, men de är också oroliga för
att spelandet gör att ungdomarna missköter skola, motion, sömn, utevistelse
och socialt umgänge. Några föräldrar oroar sig också för att spelandet ska
ge fysiska skador på ögonen. Från icke-spelande vänner, eller från sådana
som spelar i mindre utsträckning än de jag talat med, förekommer klander
för att spelarna prioriterar spel framför att umgås med dem. Några spelare
nämner även skola och lärares attityd. Dessa spelare har haft svårt att få
ledigt från skolan för att åka på Dreamhack. Deras uppfattning är att det
är just för att det handlar om datorspel som de fått strida för sin ledighet,

226

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 226

07-03-27 14.56.04

medan elever som ägnar sig åt fysiska aktiviteter i form av idrott med lätthet
fått ledigt för liknande evenemang. Att datorspelande har lägre status än
idrottande är något som flera spelare i undersökningen tar upp.
Datorspelarnas egen attityd till sitt spelande är kluven. Samtidigt som
de flesta av de intervjuade till största delen lyfter fram det positiva med
spelandet tycks de ändå osäkra på värdet och nyttigheten i att spela. I ena
andetaget berättar någon om alla vänner som han får genom spelandet och
i nästa andetag kan samma person säga att spelandet inte är socialt. Många
av spelarna, till och med de mest hängivna, som talar om den stora glädjen i
att spela och om hur meningsfullt spelandet är, ger samtidigt uttryck för att
spelandet är onyttigt på olika sätt. Mest kanske för att de upplever att det
tar tid från annat som anses nyttigare. Flera spelare säger att om de spelade
mindre skulle de hinna träna mer och då är det ändå så att flera av dem som
säger detta redan ägnar sig åt fysisk träning flera gånger i veckan.
Det spelarna berättar vittnar om en utbredd inställning till datorspelande
som handlar om att datorspelande är något som är onyttigt och som där
med är bortkastat eller kanske till och med skadligt. Av det spelarna säger
framgår tydligt att de tar till sig omgivningens attityd och känner sig osäkra
på om datorspelande verkligen är något som det är klokt att ägna sig åt.
Detta trots att spelarna vid andra tillfällen under intervjuerna uttrycker stor
lust och tillfredsställelse över att spela. Min tolkning av den ambivalens som
spelarna ger uttryck för är att när omgivningen starkt förkastar det som är
deras stora intresse och som fyller deras liv med mening blir det svårt för
spelarna att utveckla självaktning. Känslan av att ”jag kan” och ”jag har
ett värde”, vilken är viktig för utvecklandet av självaktning, blir svårare för
spelarna att utveckla i relation till dem som dömer ut deras sysselsättning.
Avsaknaden av ömsesidighet är uppenbar. Därmed inte sagt att spelarna
inte kan ha denna dialog och ömsesidighet med till exempel sina föräldrar
i andra sammanhang, men de flesta tycks inte ha det kring det som är deras
stora intresse – datorspelandet. En spelare, Linus, berättar om sin pappa som
följde med honom på ett lan och som därefter fick en mer positiv inställning
till Linus spelande. Som förklaring säger Linus att det också kan bero på att
han numera sköter skolarbetet bättre. En annan tolkning skulle kunna vara
att när Linus och hans pappa möttes kring spelandet, och Linus faktiskt
erhöll aktning från pappan för sitt intresse, fick det följden att de också i
ömsesidighet kunde mötas kring hur Linus ska sköta sitt skolarbete.
Tack vare vänskapen som fi nns mellan spelare och den gemenskap som
datorspelandet utgör fi nns, trots allt, rika tillfällen för spelarna att i dialog
och ömsesidighet med andra få uppleva och utöva både självaktning och
aktning om andra. I datorspelsgemenskapen fi nns möjlighet för spelare att
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känna både ”jag kan” och ”jag har ett värde”. Enligt Ricoeur leder självaktning till respekt och omsorg om den andre och det fi nns många exempel
på detta i intervjuerna med datorspelarna. Datorspelare hjälper varandra
med datorer och spel, både över nätet och på lan och de delar med sig av
både saker och kunskaper. Bland spelare fi nns en respekt för spelandet och
den visar sig i att man inte stör spelet genom att till exempel fuska, spela hög
musik eller dricka alkohol. Det förekommer inte våld på lan och det fi nns
en tyst överenskommelse om att man inte stjäl från varandra. Diskussionen
angående nazisters närvaro på lan, som refererats till ovan, och spelares
uppfattning om att alla människor har lika värde och därför är välkomna
till lan kan förstås som ett uttryck för omsorg om den andre, men också
som ett uttryck för det sista av de tre leden i Ricoeurs beskrivning av vänskap. Det tredje led som gäller jämlikhet och rättvisa institutioner och vars
förutsättning är självaktning och omsorg.

Datorspelandets kulturella mening
Kultur och ungdomskultur
Cultural Studies, på svenska kulturstudier, har vuxit fram ur det som i
början av 1960-talet var ett forskningsinstitut i Birmingham och som idag
är ett forskningsfält vilket representeras av forskare världen över (Johanssonm.fl., 1999). Fältet är tvärvetenskapligt och ungdomskulturforskning är
ett stort område inom fältet (Bjurström, 2005). Mycket kortfattat beskrivet
är det vår samtidskultur som beforskas och fokus är inställt på relationen
mellan identitet och kultur och vad den innebär för den moderna människan
(Johansson m.fl., 1999).
Det kulturbegrepp som används inom kulturstudier har sina rötter både
inom ett estetiskt och ett antropologiskt kulturbegrepp. Fokus kan därför
vara på kultur som estetiska uttryck, likväl som på kultur i vidare mening,
det vill säga kultur som livsform (Bjurström, 1997). För att undvika att kulturbegreppet blir allt för brett föreslår Fornäs (1993) att kultur ska förstås
som något som bygger på kommunikation och intersubjektivitet. Då blir
kultur istället något som uppstår när människor kommunicerar och skapar
mening, ett hermeneutiskt kulturbegrepp.
Kultur och kommunikation är oupplösligt förenade i det att deras grund
är de praktiker där mening skapas och det sker genom symbolisk kommunikation (Fornäs, 1997). Kommunikationens innebörd är att skapa gemenskap
och kultur. Vi kommunicerar för att ge uttryck för åsikter, fantasier och för
vår identitet. I sällskap med andra blir dessa uttryck något som tolkas och
skapas mening kring gemensamt (Bjurström m.fl., 2000).
Den vetenskapliga betydelsen av begreppet ungdomskultur står för ett
sätt att leva på som rör en bestämd åldersgrupp, även om inte åldersspannet
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i denna grupp är klart avgränsat. Ungdomskulturen rör till största delen det
sociala liv som ungdomar har i mer informella sammanhang utanför samhälleliga institutioner (Bjurström, 2005). Inom ungdomskulturforskningen
fi nns ett intresse för de omvandlingar som moderniteten fört med sig in i
vår samtid. Ungdomskulturforskare talar om senmodernitet och om det senmoderna samhället (Fornäs, 1994). Senmoderniteten ska uppfattas som en
ny fas av det moderna som tar sin början på 1950-talet och sträcker sig fram
i vår tid. Utmärkande för den här perioden är ”global rörlighet, etermedier,
datorisering av arbete och fritid, miljöförstöring, skiftande relationer mellan könen och klasserna, förändrade normer och uppväxtvillkor” (Fornäs,
1990, sid. 24).
Stil
Stil är ett begrepp som har sina rötter i den tidiga kulturstudietraditionen,
men det är också ett begrepp som fortfarande är både levande och användbart. Bjurström (2005) försöker se ungdomskulturen ur nya synvinklar och
utgår då bland annat från begreppet stil, men sätter det i relation till sådana
teorier som det inte tidigare i någon större utsträckning använts tillsammans
med och då bland annat Ricoeurs hermeneutik.
Enligt Ricoeur är det distansen till texter och andra kulturprodukter
som gör att de är möjliga att tolka. Distanseringen tar sig olika uttryck
och grundläggande är den som rör relationen mellan det talade och det
skrivna och som Ricoeur kallar för dialektik mellan händelse och mening.
Grundtanken är att det fi nns en distans mellan det talade och det skrivna.
Det som kan beskrivas som händelse är att det talas, att det är någon som
talar, att det som sägs står i relation till världen omkring den som talar det
vill säga den som talar framställer världen med hjälp av språket och till sist
att tal förutsätter lyssnande vilket innebär att en dialog uppstår vilket också
betraktas som händelse. Talet är händelse, men sättet det förstås på är som
mening (Ricoeur, 1977). Precis som texter kan datorspel förstås som händelse och som mening. Med utgångspunkt hos Ricoeur föreställer jag mig
att ett datorspel kan förstås som händelse och som mening. Ett datorspel är
en händelse som kommer sig ur tal och de som skapar spelet gör det genom
att utgå från sig själva och verkligheten omkring dem. På så sätt framställs
världen i det som sägs. Lyssnare till detta tal är alla datorspelare. Mellan spel
och spelare uppstår en dialog och det sätt som talet mellan spel och spelare
kan förstås på är som mening. Det är denna datorspelandets mening som
jag försöker förstå i avhandlingen. I avhandlingens del 2 förstår jag datorspelandets mening som bildande med hjälp av begreppen lek och mimesis,
i del 3 som social med stöd i begreppen vänskap och gemenskap och i del 4
förstår jag datorspelandets mening som kulturell utifrån begreppet stil.
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Tolkning av datorspelande som stil
Inom cultural studies används sedan 1970-talet begreppet text, med referens
till hur det använts inom språkteori och texttolkande vetenskaper, för att
tolka till exempel kulturella uttryck eller sociala praktiker (Johansson m.fl.,
1999). När Ricoeur talar om stil gör han det främst i förhållande till texter,
men säger att det också kan gälla andra kulturprodukter (Ricoeur, 1977).
Ungdomars stilar kan på det viset uppfattas som text och de förhållanden
som enligt Ricoeur gäller för skrivna texter kan även sägas gälla för ungdomars stilar. Den distanseringens hermeneutiska funktion som Ricoeur
pekar på är verksam också i förhållande till ungdomars stilar.
Den hermeneutiska process som rör tolkning, meningsskapande och tillägnande av medietexter kallas för mediereception och den fungerar som ett
sätt att förstå världen omkring oss (Bjurström m.fl., 2000). En kulturanalys
av medier och kommunikation är möjlig att göra genom att låta tolkningen
följa de riktningar mot vilka de kulturella fenomenen själva vänder sig. Det
rör sig om en objektiv, en social, en subjektiv och en kulturell riktning av
vilka var och en visar på olika företeelser när det gäller produktionen av stil
(Fornäs, 1993). Nedan kommer tolkningar i de tre sistnämnda riktningarna
att tas upp.
Stil är social på det viset att den skapas i kommunikation med andra.
Den är personlig samtidigt som den blir till genom dialog med och tolkning
av andra stilar (Bjurström, 1997). Den yttre ramen utgörs av ungdomskulturen. Stil handlar om utseende, beteende, vilken musik som föredras och
hur någon uttrycker sig språkligt (Fornäs, 1993). Med Ricoeurs sätt att
uttrycka de är händelsen här en ungdomsstil vars ram är ungdomskulturen
inom vilken den skapas. En stil skapas i förhållande till andra och tidigare
stilar vilka bildar ett förlopp av stilar och gör dessa temporala. Stilen är
personlig, med Ricoeurs ord uttrycker någon en stil med utgångspunkt hos
sig själv, på samma gång som stilen relateras till världen omkring i form av
ungdomskulturen. Genom dialog kommuniceras stilen till lyssnare.
För att en stil ska kunna betraktas som social måste den vara möjlig att
kommunicera. Det förutsätter någon slags gemensam grund för att det ska
vara möjligt att läsa av en stil (Bjurström, 1997). Den process som skapar
en stil benämns av Ricoeur som stilisering (Ricoeur, 1977) och den är nyskapande samtidigt som den innehåller moment av kopiering och imitation
(Bjurström, 2005). Detta förklaras av Ricoeur med hjälp av genre vilken gör
att en stil bevaras så att den kan tolkas i nya sammanhang och på så vis få
en delvis förnyad innebörd (Ricoeur, 1977). Varje stil har både dialogiska,
det vill säga gemensamma, och distinktiva, det vill säga unika, drag (Bjurström, 2005). Stiliseringen är händelse medan det sätt som den kan förstås
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på är som mening (Ricoeur, 1977). Genom sin stil visar man sin identitet,
sin smak och vilken grupp man tillhör (Bjurström, 2005).
Datorspelares stil uppfattad som social handlar alltså bland annat om
hur de ser ut till det yttre. Stilen kan beskrivas som avslappnad. Det är jeans
och tröja som gäller. Snittet är modernt, men inte av något uppseendeväckande slag. Samma sak gäller för frisyrerna som är tidsenliga, men inte i
ögonfallande. Själva säger datorspelarna att de är mindre intresserade av
kläder och mode än vad andra ungdomar är. Att stil är något som skapas
i kommunikation med andra blir tydligt i de samtal där spelare berättar
hur de förändrar stil beroende på vilken gemenskap de för stunden ingår i.
Med fotbollskompisarna eller bandmedlemmarna klär man sig på ett sätt,
men med datorspelarna på ett annat. För några är detta mer viktigt än för
andra. Att datorspelsstilen är så pass anonym kan ha flera skäl, ett skäl kan
vara att spelandet ofta sker i en mörklagd lokal där man syns dåligt och där
fokus är riktat mot datorskärmarna, ett annat att de flesta ungdomar ingår
i flera olika gemenskaper och kanske har sin stil gemensam med någon av
dessa andra. En mycket stor andel unga spelar datorspel vilket innebär att
det lockar ungdomar med diverse olika stilar och mitt intryck är att dessa
stilar tonas ned i datorspelssammanhang.
På lan tilldelas varje spelare en begränsad bordsyta och även denna
används för att uttrycka stil. Här fi nns omlackerade, och på annat sätt
utsmyckade datorer, diverse elektronik, flaggor, gosedjur, ljusslingor och
mycket annat pynt. Det som äts och dricks på ett lan är också en del av
stilen. Populärt är cola, på grund av koffeinhalten, samt snacks, godis och
olika sorters snabbmat. Snabbmaten kanske mer för att det är det som går
att få tag på under dygnets alla timmar. Något som däremot fördöms av
spelare och arrangörer är alkohol och andra droger. Beteendet är en del av
stilen och viktigt att nämna är den tysta överenskommelse som fi nns bland
spelare om att inte stjäla från varandra på lan. En annan inställning är att
man hjälper varandra och delar med sig av både kunskaper och saker.
Det är på liknande sätt med datorspelarnas musiksmak som med kläderna. Ingen musikgenre framträder med större tydlighet än någon annan.
Däremot berättar en man som arbetar med Dreamhack att det finns en viss
dragning åt musik som är rolig, som antingen har roliga texter eller som låter
rolig, och han nämner som exempel smurfhits på tyska eller norska. Just
den här musiken har ytterligare en funktion. Eftersom det är allmänt känt
bland datorspelare att den är svår att ladda ner från Internet är innehavet
av den en tydlig signal till omgivningen att man kan sin sak.
Datorspelares språk kryddas med termer, ofta på engelska, hämtade
från spelens och datorernas värld. Med hjälp av klädsel, frisyr, beteende,
musiksmak och språk skapas och uttrycks den sociala sidan av datorspelares
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stil. Den som omfattas av stilen har med hjälp av dessa verktyg möjlighet
att uttrycka stil med utgångspunkt i sig själv. Det är den individuella delen
av stil. Samtidigt står innehållet i datorspelarnas stil i relation till den omgivande verkligheten som utgörs av ungdomskulturen. Genom sin stil visar
datorspelare sin identitet exempelvis är de en grupp där många prioriterar
spel före mode och festande och där de delar med sig av sina saker, men är
noga med att inte stjäla av varandra. Genom stilen uttrycks också smak och
att man tillhör gruppen datorspelare.
Ett subjektivt inriktat tolkande vänder sig i riktning mot datorspelarens
identitet. Enligt hermeneutisk uppfattning söker människan, genom dialog
med andra människor och med olika kulturprodukter, ständigt förståelse
av sig själv och världen omkring. Dialogen är identitetsskapandets väg och
den förs med det som vi uppfattar som främmande, den andre, det som vi
vill få förståelse för. I det här sammanhanget är det främmande andra datorspelare, själva datorspelen och datorspelandet som gemenskap. Förståelse
förutsätter öppenhet för det som är främmande. Genom att se mig själv så
som den andre, med andra ord se mig själv genom den andres ögon, och
sedan ta med den erfarenheten när jag återvänder till mig själv utvidgar
jag förståelsen av mitt eget själv. Identitet är en process och det innebär
att våra själv skapas och förändras lite grann hela tiden. En analys med
den här utgångspunkten fi nns i avhandlingens del 3 genom det perspektiv
som rör vänskap och gemenskap och den självets problematik som hänger
samman med detta. Det som kan tilläggas är den önskan om att bli kända,
eller åtminstone erkända, datorspelare som flera av spelarna ger uttryck
för. En förklaring till det fi nns förmodligen i det ansvar som individen i det
moderna känner för att skapa sig ett lyckat liv. Att vara känd tycks vara ett
mått på framgång.
Det kulturellt inriktade tolkandet till sist utgår från ett fenomen som
kulturell praxis ur vilken kulturell identitet uppstår. Det rör sig om identitet
som individ, men också som grupp och som gemenskap. Datorspel, liksom
lek, är exempel på sådana kulturella praktiker. Datorspelares kulturella
identitet och de symboliska uttryck de tar sig har analyserats i både avhandlingens andra och tredje del med hjälp av begreppen lek, bildning,
mimesis, vänskap och gemenskap. I det här sammanhanget kan man också
tala om ett sekundärt lärande som en följd av spelandet. Det spelarna lyfter
fram är främst engelska, men också att hantera en dator. Problemlösning,
att vara social, tålamod, förbättrad reaktionsförmåga och fantasi är annat
som nämns.
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Datorspelande i jämförelse med andra ungdomskulturella fenomen och stilar
Vad som utmärker datorspelande framkommer tydligare vid jämförelser med
andra ungdomskulturella fenomen och stilar. I jämförelse med brädsporter
som skate och snowboard är datorspelande en aktivitet som inte håller på
någon exklusivitet utan tvärtom är öppen för den som vill delta. Inte heller
är klädsel och andra attribut väsentliga så som inom brädsporten där det är
viktigt att hänga med i vad som är inne och vad som är ute. En likhet mellan
de båda aktiviteterna är dock att de främst utövas för att det är kul.
Fler likheter fi nns mellan datorspelare och datortekniskt intresserade killar i början av 1990-talet. I båda grupperna talas det om att vinna respekt
och erkännande för sin skicklighet och flera när en dröm om att kunna
leva på sitt intresse. Att kallas nörd i spelsammanhang eller hacker bland
teknikintresserade är snarast att liknas vid en hederstitel, medan det utanför
dessa gemenskaper är uttryck som förknippas med något negativt. Både
spelare och teknikintresserade utövar sin aktivitet under annat namn än det
egna, men inte främst för att dölja den egna identiteten utan smeknamnet
fungerar snarare som ett artistnamn. Det är den någon är i den gemenskap
dit han eller hon hör. En skillnad mellan grupperna är att de teknikintresserades intresse kommit ur och ersatt datorspelandet. Bland datorspelarna
har de flesta gått den omvända vägen. Skillnaden kan vara en följd av den
utveckling som skett på området på senare år. Spelutbudet idag är både
större och mer avancerat vilket gör spelandet mer omväxlande. Idag tycks
spelande och teknikintresse snarare gå hand i hand.
Technofesten, eller ravepartyt, har flera likheter med lanet. Båda tillställningarna är öppna och det krävs inget speciellt beteende av dem som är där.
Aktiviteten kan i båda fallen liknas vid lek och att delta är att dela glädje.
Stämningen är därför viktig. Båda aktiviteterna syftar till att överskrida sig
själv och det sker när deltagaren känner sig som ett med allt.
Hiphop skiljer sig från datorspelande, och technofest, i det att individen
har en framträdande roll. Den egna stilen är viktig och används för att skilja
ut sig från den egna gruppen. Drivkraften är att uttrycka sin personliga
attityd och stil och få anhängare genom sin särskildhet och på det viset
överskrida sig själv. I jämförelse med hiphoppen har datorspelares personliga
stil liten betydelse. Datorspelarna vill gärna bli erkända och igenkända
som skickliga spelare, men den kaxighet som hiphoppare uttrycker tycks
inte fi nnas på samma sätt hos spelare. Några spelare uttrycker att de inte
uppskattar när någon uppträder på ett kaxigt sätt.
Till sist en jämförelse mellan datorspelande och stallkultur. Liksom datorspelande har ridning väldigt många utövare och även här är könsfördelningen oerhört ojämn, men åt motsatta hållet. Datorspelens innehåll är ofta
farofyllt och kräver mod och fysisk styrka av avatarerna. Striderna är smut-
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siga i det att de ofta kräver närkamp och blodutgjutelse. I stallkulturen fi nns
faror, mod, styrka och smutsighet IRL. I stallkulturen är hästen i centrum
och i datorspelskulturen är det spelandet. Ridning och datorspelande har
flera beröringspunkter och kan båda beskrivas med orden makt och omsorg.
En datorspelare vinner erkännande för sin spelskicklighet. Samtidigt lyfts
vänskap och gemenskap fram som en oerhörd viktig del av spelandet. Att få
känna mod och styrka, att utsätta sig för det som är krävande samtidigt som
möjlighet ges att dela en gemenskap och utveckla omsorg om andra tycks
vara något som stalltjejer och datorspelande killar har gemensamt.

Bildning i vår tid
I sin bok ”Bildning i vår tid” diskuterar Gustavsson (1996) vad bildning kan
betyda för oss här och nu i det samhälle som vi lever i och utgår i det från
de två huvudsakliga delar som bildning historiskt sett kan sägas bestå av, en
subjektiv och en objektiv sida, för att sedan visa hur dessa båda beståndsdelar skulle kunna överskridas genom att de förenas i ett gemensamt och i
samtiden gångbart bildningsbegrepp. Den subjektiva sidan står för bildning
som en fri och oändlig process. Innebörden i det är att var och en utifrån
sina intressen och sin drivkraft skaffar sig kunskaper och att kunskap i den
bemärkelsen blir till något personligt. Överfört till pedagogiska sammanhang blir lärande något som måste utgå från var och ens erfarenhet, eller för
att uttrycka det med ett hermeneutiskt begrepp, var och ens förförståelse.
Den objektiva sidan står för bildning som ett utstakat mål. Längre tillbaka
i tiden var det Gud som var det förebildliga målet, senare kom det att bli
det upplyfta geniet till exempel en kulturpersonlighet som Goethe. I ett pedagogiskt sammanhang visar sig den objektiva sidan som en syn på lärande
som ett bestämt gods som ska läras in och som fi nns uttryckt i sådant som
läroböcker och kursplaner. Ett bildningsbegrepp som tar sin utgångspunkt i
både den subjektiva och den objektiva sidan kan överskrida de båda polerna
genom att istället uppfatta dem som två steg i en bildningsprocess. Det första
steget blir då att lärande och utveckling börjar i den egna erfarenheten, i det
som är bekant, men nästa steg är att öppna sig för det som är främmande
och tolka det för att göra det till sitt eget.
En lite annan variant att beskriva mötet med det främmande på har
Cavalcante Schuback (2006), som liksom Gustavsson ovan tar sin utgångspunkt hos Gadamer, och hon talar om det som ett mellanrum eller något
som är ”mittemellan”. Det här mellanrummet är ett moment mellan det
bekanta och det främmande, det är den stund då vi upptäcker att det bekanta inte är det som det alltid synts vara. Plötsligt gäller inte längre det
som varit och därför kallas det också av Cavalcante Schuback för ”intet”.
Intet är möjligheten att se det som är invant med nya ögon. Vi känner igen
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det, men det framstår i denna stund på ett helt nytt sätt. Det är genom att
göra sig främmande för det bekanta som vi förfogar över möjligheten att
tolka. Det att vi inte lägre vet driver oss till omtolkning och på så sätt till
ny förståelse. Titeln på Cavalcante Schubacks bok är ”Lovtal till intet”. Det
lovvärda med intet är att det är den möjlighet vi har ”att göra oss närvarande
inför vår egen nuvaro” (sid. 12), det vill säga att stå öga mot öga med det
som är främmande både inom oss själva och i världen omkring, och på den
vägen låta vårt själv förvandlas.
I boken ”Verdensborgeren som pædagogisk ideal” vill Kemp (2005) lyfta
fram världsmedborgaren som ett ideal att sträva mot i sammanhang som
handlar om bildning och utbildning. Utmärkande för en världsmedborgare
är förmågan att se bortom sig själv, det lokala och världen, sina egna intressen och istället ta ett globalt perspektiv. En världsmedborgare uppfattar de
stora problem som finns i världen och har en vilja att lösa dem på ett sätt som
gynnar alla inblandade. Skolan har, enligt Kemp, i många fall varit dålig på
att se utanför den egna gemenskapen och ta ett globalt perspektiv. (Kemp
utgår här från danska förhållanden, men det finns förmodligen likheter med
skolor i många andra länder.) Problem och frågeställningar som rör hela
mänskligheten lyser med sin frånvaro i skolan, men också i livet utanför.
I livet mellem kammeraterne, i legene og computerspillene, i fantasiens verden [- - -]. De syge, samfundet, den tredje verden – det er
alt sammen fraværende i denne lukkede verden, hvor selv fantasien
er verdensfjern, og derfor er det alt sammen så nemt at fortræenge.
(sid. 16–17)

Kemp anser naturligtvis att den nära gemenskapen är viktig. Att känna sig
hemma i en gemenskap är en förutsättning för att möta det främmande.
Det är själva grunden i den hermeneutiska bildningstanken. Problemet som
Kemp ser det är att skolan oftast inte lämnar den här gemenskapen, utan
blir kvar där och det föder inga världsmedborgare. ”Der er en verden uden
for skolens mure, computerne og mobiltelefonerne, og det er den, børn og
unge skal indføres i” (sid. 18).
Mimesis – imitation eller skapande efterbildning?
Kemp (2005) använder sig av begreppet mimesis i Ricoeurs mening för
att visa att hermeneutik är bildning. Samtidigt kritiserar han Gustavsson
(1996) för att ha bortsett från mimesis, detta trots att Ricoeurs tänkande
är en viktig utgångspunkt för synen på bildning i boken. Med referens till
Gustavsson beskriver dock Kemp mimesis som ”skabende efterligning” och
som något som återfi nns i all bildning och utbildning. För Kemp är tanken
om mimesis viktig för att vi ska förstå förhållandet mellan lärare och elev
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och i sin förlängning för det pedagogiska ideal som han skriver fram i boken,
nämligen hur världsmedborgare kan tänkas formas på ett medvetet sätt.
Kemp (2005) vänder sig emot den, enligt hans uppfattning, rådande
trenden i pedagogiska sammanhang som innebär att varje elev ska bilda sig
utifrån sina egna förutsättningar. I denna uppfattning saknar han tanken
om mimesis helt och följden blir att det att efterlikna någon annan uppfattas
som något fult och icke önskvärt, en elev ska inte efterlikna läraren. På andra
områden än det pedagogiska fi nner Kemp trots allt mimesistanken levande
och nämner till exempel sammanhang där det handlar om att lära sig en
idrott, ett hantverk eller att behärska ett instrument. Kemp förespråkar en
relation mellan den som ska lära och den som är lärare som bäst beskrivs
som den mellan mästare och lärling, också i sammanhang som har med att
prestera intellektuellt att göra, och Kemp säger att ”træneren är den lærer,
der skal efterlignes” (sid. 210). När eleven väl har lyckats med att efterlikna
läraren ska han eller hon försöka att i någon mån göra det mästaren gör
något lite bättre. I detta fi nns, enligt Kemp, det skapande i efterlikningen.
Med utgångspunkt i bildningens subjektiva och objektiva sida förstår jag
Kemps resonemang som att han riktar sin kritik mot att skolan ofta fastnar i
det första steget, det vill säga man tar sig aldrig utanför det bekanta, och som
en motvikt till det vill han lägga tyngdpunkten på steg två i den bemärkelsen
att han för fram läraren som en förebild att efterlikna.
Men varken Gadamer eller Ricoeur talar om mimesis som imitation (Gustavsson, kommande). Gadamer säger visserligen att det fi nns ett moment
av imitation i konsten, men när han talar om mimesis gör han det främst
utifrån konsten som ett perspektiv att se verkligheten utifrån, inte konsten
som en avbildning av verkligheten. Att erfara ett konstverk som ett perspektiv på verkligheten förutsätter att betraktaren går in i en dialog med
konstverket. Grunden för den dialogen är att betraktaren bortser från det
egna och öppnar upp för de meningar som konstverket är bärare av. Detta
är innebörden i att sätta sig själv på spel och det är i det bildningen ligger
enligt Gadamer (Gadamer, 2004). Ricoeur skriver att han aktar sig för att
översätta mimesis med imitation, för honom är mimesis gestaltning. Han
uppehåller sig vid texter, både historiska och litterära verk, och menar att
dessa nygestaltar världen, men bara om det finns någon som läser och tar
till sig texten. För att en läsare ska kunna ta till sig en text krävs att text och
läsare kommunicerar med varandra. Med hjälp av fantasin kan berättelser
få oss att se något så som… Berättelser sätter ord på erfarenheter som fi nns
gömda i oss, men som i mötet med texten blir avslöjade. Insikten som följer
av detta medför att livet förändras och i det finns något omskapande. Texten
nygestaltar på så vis sin läsares värld (Ricoeur, 1993). Det är i det en tanke
om tillägnelse återfi nns. För både Gadamer och Ricoeur är det tillägnelsen
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i sig som är det väsentliga skeendet ur bildningssynpunkt. Mimesis som imitation är inte tillräckligt, utan tillägnelsen är en förutsättning för bildning
(Gustavsson, kommande).
Gustavsson (kommande) sätter Kemps uppfattning i relation till den
debatt som under årtionden förts inom pedagogik och utbildningspolitik
och där positionerna i sina ytterligheter handlar om ifall undervisning ska
utgå från elevens intressen och förutsättningar (reformpedagogik) eller om
utgångspunkten ska vara ett tydligt avgränsat ämnesinnehåll (förmedlingspedagogik). Dessa positioner har berörts tidigare i texten, med hänvisning till
Gustavsson (1996), i form av bildningens subjektiva och objektiva sida.
I det förstnämnda sammanhanget blir läraren mer av handledare och i
det sistnämnda förmedlare. Ingen av positionerna är ensam att betrakta
som en lösning på hur lärande bör organiseras för bästa utfall. Tanken om
bildning som en fri process, men med vissa mål kan däremot vara den bro
som förmår överbrygga de båda positionerna. Bildning uppfattat utifrån
mimesis innebär att vi tolkar med utgångspunkt i det betydelsesammanhang
vi är en del av det vill säga det bekanta, det som är vår förförståelse, men
att förmågan att lyssna och föra en dialog med ett konstverk eller en text
öppnar för möjligheten att möta det främmande som finns där i. Varken
konstverket eller texten är en auktoritet som måste följas och tillägnelsen
innebär inte avbildning, utan är tvärtom originell för var och en som tolkar.
Vårt sätt att tillägna oss något får följder för hur vi fortsatt kommer att
tolka och handla. Trots att vi är ensamma om våra tolkningar kan vi genom
dialogen låta egna tolkningar möta andras och på det viset dels utvidga det
betydelsesammanhang som är det egna, men också utveckla en tolkningsgemenskap som vi delar med andra (Gustavsson, kommande). Kristensson
Uggla (2002, sid. 242) påminner om att kommunikation, snarare än att
förmedla information, ”handlar om att göra något gemensamt och att
därmed tillsammans skapa en gemensam värld att leva i”.
En datorspelande världsmedborgare?
Det är säkert riktigt att skolan många gånger inte höjer blicken utanför den
egna gemenskapen i tillräckligt hög utsträckning för att det ska vara möjligt
att nå ett världsmedborgarideal. Frågan är om det är möjligt att avfärda livet
utanför skolan i samma andetag? Fantasin hos datorspelare kan kanske utifrån en första anblick på spelens innehåll antas vara världsfrånvänd. Rollspel
på nätet brukar kallas för alternativa verkligheter. De utspelar sig i en fi ktiv
värld med sina egna lagar, regler och trosuppfattningar. Dessa verkligheter
är ofta befolkade av varelser som vi inte ser till någon annanstans. Många
spel liknar till sitt innehåll den genre, som när det handlar om skönlitteratur, brukar kallas för fantasy. Om fantasygenren säger Öhman (2002)
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att just där finns exempel på hur det, tack vare att handlingen utspelar sig
i en alternativ verklighet, är möjligt att framställa kön på ett sätt som går
utanför stereotypa vardagsuppfattningar.
På liknande vis föreställer jag mig att datorspels innehåll kan fungera
som metaforer och att det som krävs för att ta till sig dessa fiktioner, och
dess metaforer, är just den hermeneutiska fantasi som Ricoeur talar om som
en skapande fantasi och som är en förutsättning för bildning och därmed
möjligheten att se på något med nya ögon.
Det allvarligare är kanske i så fall de spel som snarare bekräftar de
stereotypa uppfattningar som fi nns i vårt samhälle kring till exempel kön
och etnicitet. De spel, eller andra kulturella alster, som bekräftar fördomar
har svårt att fungera som metaforer på dessa områden.
Samtidigt kan även sådana spel kan ha en bildande funktion, i den bemärkelsen att spelandet kräver att spelaren sätter sig själv på spel, och det
kan leda till insikter om det egna självet trots innehållet. Om dessa spel
inte kan tänkas fungera bildande på grund av sina fördomar är det många
kulturella alster som saknar möjlighet att lyckas.
Innehållet i ett spel är inte alltid det viktigaste i sig. Det är fler faktorer
än innehållet som samverkar för att spel ska ge spelkänsla. I ett actionspel
är det snarare spänningen i själva matcherna, för vilka innehållet i och för
sig är en förutsättning, medan i ett rollspel är naturligtvis spelens innehåll
och den handling som spelas fram i fokus på ett annat sätt.
Ja, det fi nns en värld utanför datorerna, men det fi nns en stor värld innanför dem också. En värld där en ansenlig andel av dagens barn och unga
tillbringar en väsentlig del av sin tid. Det är inte rätt att avfärda alla dessa
barns och ungas erfarenheter med utgångspunkten att de inte kan ha med
bildning och världsmedborgarideal att göra.
Med utgångspunkt i idealet om världsmedborgaren vill Kemp (2005)
teckna en pedagogisk fi losofi för vårt århundrade. Det gör han dels genom
att fråga sig vad som krävs för att vi ska börja tänka som världsmedborgare
och dels genom att följa idén om världsmedborgaren genom den västerländska historien. Med detta som fond blir Kemps pedagogiska filosofi bildning
uppfattat som ett lärande genom tolkning, vilken yttrar sig som en mimetiskhermeneutisk process och som sätter idén om världsmedborgaren främst.
Jag skriver gärna under Kemps idé om en pedagogisk fi losofi för vårt
århundrade, men under förutsättning att den omfattar den som är lärare
också. Det vill säga att läraren, i lika hög grad som eleven, är någon som är
beredd att lyssna till och försöka förstå de erfarenheter, till exempel erfarenheter från datorspelande, som elever har med sig och börja undervisningen
med sikte på ett världsmedborgarideal där. En undervisning som sker i
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samspel med eleverna och där bildningen omfattar både elev och lärare.
Kristensson Uggla (2002, sid. 300) skriver att
Till det mest förödande misstag man kan göra när man vill kommunicera hör att man underskattar mottagarens förmåga till självständig
meningsproduktion. Om man rent av föraktar den man försöker
kommunicera med bryter man inte bara mot en grundläggande kommunikationsetik, mottagaren kommer också att gå sin egen väg.

Pedagogisk fi losofi är enligt Kemp (2005, sid. 196) ”kunsten att kunne forstå, udvikle og formulere den pædegogiske kunst i forhold til sin egen tid”.
Det här ska göras i samklang med de vetenskaper som empiriskt undersöker
bildning och utbildning.
För att undvika att eleverna går sin väg, och för att få dem som redan
gått att komma tillbaka, menar jag att en pedagogisk filosofi för vår tid är
en fi losofi som har dialogens form. En dialog som grundar sig på att lärare
och elev har lika mycket att lära av varandra. Genom dialogen utvecklas en
tolkningsgemenskap som har möjlighet att ständigt utvecklas och utvidgas.
På så vis skapas en gemensam värld som i bästa fall har världsmedborgaren
som ideal.
Teknokulturell bildning
I artikeln ”Teknokulturell danning” är Lars Lövlie (kommande) inne på
samma område som Kemp, det vill säga vad bildning kan tänkas vara här
och nu, och även han sätter sitt resonemang i relation till skolans sätt att
arbeta på. En väsentlig skillnad är dock att Lövlie lyfter fram just datorer
och mobiltelefoner, eller egentligen hela informations- och kommunikationsteknologin (IKT), som en förutsättning för att tala om bildning i vår
tid, den tid som han kallar för internetåldern. Han funderar också kring
vad det är för lärostoff som bildar och hur det kan anpassas till bildning
och vad som utgör en bildad människa. IKT beskrivs av Lövlie som en lika
stor teknokulturell revolution som boktryckarkonsten en gång var. Boken
förde samman läsare på offentliga platser som kaffehus och bibliotek och
ur detta uppstod det som kallas för en borgerlig offentlighet. Idag fungerar
Internet som en liknande social mötesplats för dagens unga. Om bildningskulturen tidigare kunnat beskrivas som boklig kan den nu beskrivas som
digital. Ingen skulle idag komma på tanken att påstå att bokens intåg skulle
ha utarmat humanismen, men en sådan uppfattning om IKT är ännu förekommande, menar Lövlie.
Jag uppfattar det som att Kemp är inne på denna senare linje när han
säger att lärares uppgift är att föra in eleverna i en värld som ligger utanför
skolan, datorerna och mobiltelefonerna. Bara genom det kan de bli världsmedborgare. Lövlie (kommande) tänker sig tvärtom IKT som en möjlighet
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att bygga en bro mellan humanism och teknologi och menar att IKT har en
självklar plats i talet om bildning. I Lövlies uttryck teknokulturell dannelse
är inte natur och kultur, människa och maskin oförenliga. Den åtskillnad
som gjorts mellan dessa hör ihop med en traditionell bildningstanke som han
här vill överbrygga, samtidigt som helt nya vinklingar på kommunikationen
som bildningens ledmotiv tillförs.
Cyborgen, en varelse som är både människa och maskin, fl itigt använd
inom till exempel fi lm och skönlitteratur, står som metafor för mötet mellan människa och maskin. Den är det gränssnitt, interface, där människa
och maskin möts. Exempel på gränssnitt är datorns skärm eller fönstret på
mobiltelefonen. Det är framför skärmen som vi möter maskinen datorn eller
framför fönstret som vi möter maskinen mobiltelefonen. Vi är med andra
ord alla cyborgar när vi använder den här typen av teknik. Cyborgen är ett
gränssnitt, som är ett möte, som är kommunikation Det här mötet är ett
möte mellan självet och världen, och cyborgen blir på det viset en metafor
även för Lövlies teknokulturella bildningstanke. Genom nya gränssnitt ”bidrar de interaktive mediene til å fremme den klassiske danningens fremste
mål, som var en fri interaksjon mellom selvet og verden”. I sitt manifest
över vad teknokulturell bildning skulle kunna vara menar Lövlie att detta
sätt att se på bildning inte ska uppfattas som något som tar över efter den
borgerliga bildningen. Snarare är det så att denna får en ny språkdräkt som
stämmer bättre överens med de problem som fi nns idag. Självet och världen
uppfattas som gränssnitt, till skillnad från en tidigare syn på dessa som för
alltid fastlagda, hur de uppfattas är beroende av plats, situation för samtalet
och samtalets tema (Lövlie, kommande).
Precis som Kemp vill Lövlie skissa på en pedagogik för vår tid. I det här
sammanhanget tar Lövlie upp vad det är för gods som kan vara bildande
och vilket förhållningssättet bör vara till detta. För Lövlie har läraren, i
och med Internet, förlorat sin roll som den som besitter kunskapen och har
därmed tappat sin auktoritet. Läroböckerna har också tappat sin roll nu
när elever arbetar på bred front med olika typer av texter, ofta hämtade
på nätet. Samma sak med läroplanen som beskrivs som hierarkisk och
därför inte passar in i teknokulturen där hypertexten med sina länkar hit
och dit, och ständigt vidare, är det som dominerar. Att ge sig ut på nätet är
att skapa sin egen läroplan. Det arbetssätt som förespråkas av Lövlie i en
teknokulturell bildningsanda är mer av projektform där eleverna arbetar
tillsammans i olika gruppkonstellationer. Lövlie ser en skola där klassen
som social gemenskap spelat ut sin roll och där eleverna med kunskapen
som riktmärke ständigt vandrar mellan olika grupper för samarbete. Interaktivitet utmärker skolan och intersubjektivitet eleverna i den vision som ser
möjligheterna i det förhållande som redan råder (Lövlie, kommande).
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Den klassiska bildningen hade sin idé om hur man bildar till humanitet
och Lövlie menar att detta måste även den teknokulturella bildningen ha.
Han poängterar att de nyhumanistiska klassikerna fortfarande fyller en
funktion och att den idé om gemenskap som dessa är bärare av kan få ny
form av oss i vår tid. Skillnaden är uppfattningen att det inte är givet att
de har de rätta svaren och att de inte förväntas stå för några eviga värden
(Lövlie, kommande).
Om Kemp vill betona bildningens objektiva sida med läraren som en
förebild att efterlikna kan Lövlie sägas betona den subjektiva sidan i det
att han förespråkar ett fritt kunskapssökande i gruppkonstellationer som
ständigt förändras och där läraren definitivt inte har rollen som någon som
ska efterliknas.
Bildning i skolan
Det framstår som självklart att datorspelande utifrån dessa samlade pedagogiska perspektiv är att betrakta som bildning, men de erfarenheter och
de insikter som datorspelande kan ge har ingen plats varken i Kemps eller
Lövlies visioner om bildning i vår tid. Kemp säger uttryckligen att datorer
och spel är en instängd värld där fantasin är världsfrånvänd och helt i avsaknad av världsmedborgarperspektiv.
Både Kemp och Lövlie har en idé om vad bildning skulle kunna vara här
och nu och en idé om hur skolan bör arbeta. Lövlie är väldigt positiv till IKT
och beskriver nätet som en betydelsefull social mötesplats för ungdomar idag
och genom en jämförelse med kaffehusen, där den borgerliga offentligheten
växte fram, passar han in Internet i den teknokulturella bildningstanken.
Trots detta blir bildning till sist något som sker i skolan. Så länge det handlar
om den teknokulturella bildningstanken i allmänhet är Internet kontakten
med världen, en mötesplats, men när det kommer till skolsituationen blir
Internet mer av en hypertext, det vill säga en massa mer information än vad
som funnits i de gamla skolböckerna. Omnämnandet av de nyhumanistiska
klassikerna uppfattar jag som ett tryggt tillägg för att tanken om den teknokulturella bildningen inte ska framstå som allt för utmanande.
Varken i Kemps eller Lövlies bildningsvision talas det om fritida bildning,
det vill säga den bildning som sker utanför institutionen skolan. Egentligen
vill jag inte skilja på bildning i skola och på fritiden. Hela min poäng är
istället att de bör hänga ihop. Att lärare och skola bör ta tillvara och utgå
från de erfarenheter som barn och unga har med sig till skolan, till exempel
erfarenheter av datorspelande.
Jag skulle vilja påstå att det pågår ett värdegrundsarbete bland datorspelare, åtminstone bland dem på lan. De värderingar som förs fram av
datorspelarna är sådana som att alla är välkomna att delta, man delar med
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sig av kunskaper och saker, respekterar varandras spelande genom att inte
störa det och stjäl inte från varandra. Lanet tycks i den bemärkelsen ha
lyckats bättre än vad de flesta skolor har! Varför lyckas lanet där skolan
ofta går bet, skolan som dessutom har utbildade pedagoger som arbetar med
just det här uppdraget? Jag tror att svaret finns i meningen. Datorspelarna
upplever mening med sitt spelande och det får de här följderna, men många
elever upplever inte mening med skolarbetet.
Den kanske mest betydelsefulla meningen som lyfts fram av datorspelarna
i den här studien är gemenskapen och vänskapen med andra spelare. Att
klassen skulle tappa sin betydelse som gemenskap, så som Lövlie förespår,
tror därför inte jag på. Jag tror att det är likadant här som för datorspelarna.
Det är gemenskapen som ger sysselsättningen mening. Att ständigt byta
grupp gynnar inte vänskapen mellan elever och det tror jag drabbar deras
inställning till lärandet.
I sin avhandling ”Kompisar och kamrater. Barns och ungas villkor för
relationsskapande i vardagen” har Maud Ihrskog (2006) genom återkommande intervjuer och brevväxling följt en grupp barn från det året då de
fyllde 12 år och till och med det året då de fyllde 14 år. I fokus för avhandlingen är barns och ungas kompisrelationer med avseende på identitetsbildning och socialisation. Vi vuxna vill gärna tro att skolgång och organiserade
fritidsaktiviteter är en bra grogrund för bildandet av vänskapsrelationer,
men barnen i den här studien ger uttryck för att det är precis tvärtom. Ett
exempel på det är övergången till år 7 då barnen får välja några kompisar
som de vill ha med sig till den nya klass de ska ingå i. Väl där hålls de sedan
isär av lärarna eftersom det annars riskerar att bli pratigt i klassrummet
och det skulle kunna störa lärandet. Barnen anser sig heller inte få den tid
som behövs för att skapa relationer och gemenskap i den nya grupp dit de
kommit och när gruppen inte fungerar är deras känsla att skolan lastar dem
för detta. Skolans organisation och dess lärare motverkar på det här sättet
skapandet av vänskapsrelationer. Även de organiserade fritidsaktiviteterna
sätter käppar i hjulet för relationsskapande. Oftast träffas barnen bara under
den stund då själva aktiviteten pågår, de umgås alltså inte utanför den. Det
att olika barn har olika fritidsaktiviteter på skilda dagar och tider försvårar
att umgås med de kompisar som man faktiskt har. Den möjlighet att skapa
vänskapsrelationer, som de här barnen anser sig ha, är under den delen av
fritiden som de själva organiserar.
Att ständigt byta grupp riskerar att drabba möjligheten att knyta vänskapsband och där med att utvecklas som vän. Enligt Ricoeur är det genom
den högsta formen av vänskap som etiken blir verklig. Omsorg om andra
kräver självaktning. Självaktning grundar sig i en tro på att man har ett
värde. Jag förstår det som att min förmåga att visa omsorg utvecklas ur
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känslan av att jag i andras ögon har ett värde, att de erfarenheter som gjort
mig till den jag är är värdefulla i den gemenskap som jag delar med andra.
Att gynna vänskap i skolan, mellan lärare och elev och elever emellan, bör
därför vara en viktig uppgift sett ur ett bildningsperspektiv.
När de erfarenheter som barn och unga gör på sin fritid inte anses
fylla någon funktion i en vision om bildning för vår tid, eller om dessa
erfarenheter till och med förkastas, tror jag att det försvårar möjligheten
att utveckla självaktning. Hur ska det bli en världsmedborgare eller bildad
cyborg av det? Barns och ungas fritida erfarenheter bör istället ses som en
förutsättning i talet om bildning.
I datorspelandet ser jag ett groende frö till det som skulle kunna bli en världsmedborgare, eller en bildad cyborg, men för att få det fröet att fortsätta
växa krävs ett pedagogiskt sammanhang som beaktar både bildningens
subjektiva och objektiva sida och som överskrider dessa båda genom att i ett
första steg ta tillvara de datorspelandes erfarenhet och i nästa steg utmana
denna erfarenhet med det som är främmande. Att som lärare och elev i
ömsesidighet öppna sig för det som är främmande, i mig själv och hos den
andre, och genom det få möjligheten att tolka och nå en utökad förståelse.
Att bortse från, eller till och med förkasta barns och ungas erfarenheter av
till exempel datorspelande, är att kväva detta groende frö.
Ludisk identitet vs narrativ identitet och Homo Ludens vs Homo Academicus
Tidigare har jag varit inne på att det sätt som Gadamer används på i den här
studien skulle kunna placera studien i det ludiska facket. Om de Mul (2005)
fått avgöra skulle han förmodligen på grund av användningen av Ricoeur
hellre placera den i det narrativa facket. För de Mul är Ricoeurs tanke om
den narrativa identiteten allt för modern för ett, i hans ögon, postmodernt
fenomen som datorspelande. Han omvandlar därför Ricoeurs tredelade
mimesisprocess från att vara narrativ till att bli ludisk, men säger samtidigt
att de två identitetsformerna egentligen existerar jämsides. Vi har enligt de
Mul, gått från berättelse och tolkande till spel och handlande och identiteten
som tidigare organiserades tidsligt organiseras nu rumsligt. Den historiska
medvetenhet ur vilken berättelsen växte fram, står enligt de Mul i motsats
till den rumsliga medvetenheten, utmärkande för spel, vilken tänker i banor
av parallella möjligheter snarare än beslut ur det förgångna. De Mul målar
upp sin variant av mimesisprocessens tredje del under beteckningen play 3
och säger att skillnaden mot den imitation som applikationen av en berättelse på självet utgör är att spelet mer är ett möjligheternas rum.
Som jag förstår Ricoeur har berättelser och berättande inte bara med
beslut ur det förgångna och en historisk medvetenhet att göra utan med
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hela vår förståelse av den kosmiska tidens gång i förhållande till tidens gång
i våra liv. Skälet till att vi berättar är en strävan efter den här förståelsen.
Ricoeur är tydlig med att mimesis är ett begrepp som han aktar sig för att
översätta med imitation. Att tolka och ta till sig en berättelse öppnar istället för möjligheten att se med ny och annorlunda blick på sig själv och den
omgivande verkligheten. Detta lyfter jag med flera exempel fram ur den
empiri som ligger till grund för den här studien. Livet är trots allt något som
för var och en av oss, oavsett om vi spelar datorspel eller läser berättelser,
har en början ett mitt och ett slut och i våra liv kommer alltid att fi nnas det
som är förflutet, nuet och en tänkt framtid.
Själv uppfattar jag det som att studien rör sig mellan det ludiska och det
narrativa. Det narrativa hos Ricoeur kompletterar det ludiska hos Gadamer
och fungerar som ett fruktbart verktyg att analysera datorspelande med
hjälp av. Detta trots att Gadamer och Ricoeur oftast i sina resonemang utgår
från konstverk respektive kanoniserad västerländsk skönlitteratur.
Apropå att datorspel blivit ett område som beforskas inom den akademiska
världen ställer Johan Svedjedal (2002) frågan vad som händer när Homo
Ludens och Homo Academicus möts? Med en hermeneutisk utgångspunkt
är det istället möjligt att tänka sig dessa båda som en och samma person.
Homo Academicus är helt enkelt en Homo Ludens till sin natur.
Homo Ludens är den lekande människa vars lek är vägen till tolkning
av det obekanta som hon möter. Vägen börjar hemma i det som är bekant
och fortsätter bort där ifrån till ofrånkomliga möten med sådant som är
obekant och främmande. Den lekande människa som vandrar vägen kan
genom öppenhet möta det främmande och nå förståelse, men bara om hon
vågar sätta sig själv och sin ditintills varande förståelse på spel. Det är så
hon tolkar och det sker i ett lek- och spelrum, men för att verkligen vinna
ny förståelse måste hon ta med sin nyvunna erfarenhet och vandra vägen
tillbaka till det bekanta och se på det med nyförvärvad blick. Innebörden i
att vara i detta lek- och spelrum är att befi nna sig i ett mellanrum mellan det
som är bekant och det som är främmande. Det bekanta framstår i ljuset av
det främmande på ett nytt sätt och den tolkande erhåller där med ett annorlunda och utvidgat sätt att förstå det bekanta på. Den lekande människans
tolkande och meningsskapande kan liknas vid den traditionella folksagans
form där huvudpersonen ger sig iväg hemifrån för att under sin resa stöta på
det främmande, uttryckt som diverse problem och svårigheter vilka måste
lösas, för att till sist återvända hem med sina nyvunna insikter.
När Homo Academicus, även om hon är en Homo Ludens också, eller
kanske just därför, ska studera datorspelande är ett lämpligt sätt att göra
detta på ur ett lekperspektiv i traditionen efter Huizinga. Hermeneutiken är
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i det sammanhanget ett passande verktyg för att komma åt spelandet och
fånga, åtminstone en del av, det som Svedjedal kallar för ”speligheten” hos
spelen, det som gör dem spelbara, och det som gör dem värda att spela.
Resan med den här avhandlingen startade i min erfarenhet av fritidsbarns
spelande av pedagogiska datorspel. Det var det som var bekant för mig.
Vägen till min förståelse av ungdomars datorspelande, så som den ser ut just
nu, har varit kantad av sådant som varit främmande, både när det gäller
datorspelande och teoretiska perspektiv och begrepp. Min lek har varit mitt
tolkande av datorspelande, av teorier och begrepp och av detta tillsammans.
Min hemkomst är min förnyade syn på datorspelande.
Om jag fick fortsätta min lek, det vill säga sätta det som nu är min förståelse av datorspelande, det som är bekant, på spel, skulle jag vilja jämföra
vad datorspelande betyder för killar med vad en typisk tjejkultur betyder för
tjejer och vad det betyder att vara tjej i en killkultur och tvärtom. Varför
utvecklas överhuvudtaget särskilda tjej- och killkulturer? Jag skulle också
vilja titta närmare på spelandet av vissa spel och då gärna online rollspel.
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Summary

Background
Playing computer games has become one of the most popular activities for
children and young people and also for adults (Medierådet, 2005). It is said
that more people play computer games than the combined total of those
who play football and ice hockey.
The computer games branch is extremely dominated by boys and men and
this also applies to those who play. Among 13–15 year-olds, 87% of the
boys are active players compared with only 13% of the girls (Ungdomsstyrelsen, 2006).
A popular activity for many dedicated computer game players is to meet
at a so-called Local Area Network (LAN) party. This term means that the
players’ computers are inter-connected in a local network. In computer game
contexts, a LAN enables the players to meet and connect their computers
in order to play together, often for a number of days.
Computer games can be divided into a number of genres but many games
feature several different genres. The main genres referred to are action, strategy, adventure, roll, sport, simulator, puzzle and board games and play and
learn games. The games played by those interviewed in this investigation,
belong mainly to the fi rst four genres.
The games can be played either as a single player, that is a single player
against the computer, or as a multi-player, that is playing with others either
by means of a network or over the Internet. The players in this investigation
mainly favour the multi-player version. This is basically a social activity as
it involves doing something together with others.

Computer games studies as an academic field
Research into playing computer games can be found in a number of different
disciplines and is based on various perspectives. It has been quite usual to
view computer games as something anti-social but an increasing number of
researchers now regard computer games as a social activity (Jessen, 1999,
Karlsen, 2001).
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As playing computer games is a comparatively modern phenomenon
there is no obvious framework of interpretation and researchers have often
obtained their models from the interpretation of other media (Jessen, 1999,
Carlquist, 2000). In July 2001, Espen Aarseth, chief editor for the new online magazine Game Studies, announced that the academic field of computer
games studies had been established (Aarseth, 2001). Research into computer games is not a very extensive activity in Sweden. The research that is
carried out can be placed into three different but not completely separate
fields: game studies, interaction design and child and youth culture research
(Ungdomsstyrelsen, 2006).
The difficulties involved in research into computer games studies are caused
partly by the fact that it is a new field. It is not obvious which areas of knowledge these studies can or should be referred to, but studies of literature, play
and fi lm and TV viewing are possible areas. Another difficulty can be that
studies rapidly become out of date and also that the development of games
has been and still is dramatic (Linderoth, 2004).

Media, violence and moral panic
Computer games have come to be associated with violence despite the fact
that only a small fraction of the games have any violent content. Computer games are still a new phenomenon and the games are developed very
rapidly with the result that studies risk becoming out of date as quickly as
the games.
In Sweden there is hardly any research into the effects of playing computer games either in reference to aggressivity, capability to concentrate
or reaction (Ungdomsstyrelsen, 2006). The few research results that are
available concerning aggressivity are contradictory. Some studies imply that
the games could result in an increase in aggressivity while others point to
the opposite, or at least do not provide evidence of any connection between
playing computer games and aggressive behaviour (von Feilitzen, 2001). In
the Spring of 2005 a report was issued by the Swedish Institute of Public
Health (Statens Folkhälsoinstitut) based on a survey of 30 scientific studies
of playing computer games was issued. None of these studies found any connection between playing computer games and aggressive behaviour (Lager
& Bremberg, 2005).
In spite of the fact that it is difficult for research to point to any connection
between playing computer games and violent behaviour, voices heard in the
debate about computer games seem to assume that such a connection has
been established. In the field of youth culture research this phenomenon has
been referred to as moral panic.

248

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 248

07-03-27 14.56.11

This moral panic has roots that go all the way back to antiquity when the
entertainments pursued by the youth of those days were certainly debated
by the adults. Since then a great number of youth culture phenomena have
been subjected to the same treatment (Boëthius, 1993). The moral panic
has been expressed in approximately the same manner since time began. It
begins with adult experts such as teachers, social workers, culture critics
and politicians defi ning the new medium as a threat, most of all to young
people (Persson, 2000). The mass media is important here as it sets the tone
for the debate and also keeps it going (Boëthius, 1993). The adults appoint
themselves as problem solvers and call for judicial or educational/political
measures to be taken. Eventually interest recedes, at least until the next
medium turns up. Media panics entail a view of young people as victims
of the media and for this reason they must be protected and controlled.
There can certainly be reasons for criticising the media as they have a great
influence but fi rst we must fi nd out what the different media mean to the
young people themselves (Persson 2000).

Computer games from a play perspective
A computer game can be described as a digital medium for games and play
(Ramussen, 2002) and it can be compared with a virtual playground which
provides the opportunity for the same type of experiences as playing outdoors did for earlier generations (Jenkins, 1999). Within computer games
research, one of the dominating starting points with which to approach the
subject is that which is called the Ludic. This term originates from the game
theorist Johan Huizinga and his book Homo Ludens, the game-playing
person, from 1938. Huizinga’s ideas have been further developed by current
game theorists and they are used by computer games researchers in the analysis of games and game playing (Dovey & Kennedy, 2006). The competing
starting point is to approach computer games from the narrative in which
one studies games and texts, and starts with the methods used in human
sciences in order to analyse the texts. Using this method, a computer game
is regarded as a story instead of a game (de Mul, 2005). Both the Ludic and
the narrative premises are taken into account in this study. The Ludic approach is represented by Gadamer and his concept of play, and the narrative
approach by Ricoeur and his concept of narrative identity and mimesis.
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Purpose and method
This thesis has an overall hermeneutic point of departure and playing computer games is interpreted and understood from three perspectives: the educational (Bildung) meaning of playing computer games, the social meaning,
and the cultural meaning. Playing computer games is interpreted from the
fi rst perspective using the concept play and mimesis, from the second perspective using the concept friendship and community, and from the third
perspective with the concept style.
The empirical investigation that forms the basis of this thesis is in the form
of my presence at various LANs, but I have also interviewed approximately
twenty players approximately 18 years old. The purpose of the thesis is to
understand the playing of computer games based on its own conditions, and
I ask questions such as what is the meaning constructed around playing and
themselves as players, what is the social construction of playing and how
can playing computer games be understood from the perspective of youth
culture?
A basic interest in the thesis is to contribute to the understanding of
the form Bildung can take in an informal context outside the institutions,
activities and genres that traditionally stand for Bildung.

Theoretic premises, perspective and concepts
Hermeneutic meaning
From having been a theory regarding how texts shall be interpreted hermeneutics in our time has developed into a philosophy which investigates
how humans become humans. The human being’s existence, nature and
characteristic of being a member of society is understood in relation to texts
and other works (Kemp, 2005).
Hans-Georg Gadamer and Paul Ricoeur are regarded as the two most
important hermeneutic philosophers (Kemp, 2005). One of Gadamer’s premises is that humans are thrown out into the world and that is the situation
they are assigned, and this condition constitutes the background to a perpetual search for meaning by means of which he or she tries to understand
what is hidden (Steinsholt, 1999). Another of Gadamer’s premises is that
humans are dialogical by nature and that it is through dialogue that knowledge is obtained. Language is perceived as the basis for our learning and
understanding. In conversation with others or in a text or other work there
is the possibility of obtaining a truer knowledge than that we have initially
obtained (Gustavsson, 2004). Ricoeur believes that humans are born into
a world that already has a meaning and that we try to achieve a better
understanding of this meaning by means of communication with others in
the form of other people or various culture products.
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Play and mimesis – a way to understand the
educational meaning of computer play
Games and playing, according to Gadamer, are peoples’ ways of fi nding
a meaning. Play enables us to see beyond ourselves and it opens us to the
unknown we encounter in games. We interpret and create meaning based
on what we encounter, to interpret is to play and playing is thus understood
as peoples’ way of being. (Gadamer, 1997). Playing enables us to see the
familiar in a new way and to gain insight. In this way, playing can be seen
as a metaphor for Bildung (Gustavsson, 1996).
Both Gadamer and Ricoeur use the concept mimesis. Mimesis means
imitation in Greek but in this context it is better to view mimesis as a process
that provides a new gestalt for the world. Ricoeurs assigns greater significance to mimesis than Gadamer and he uses it in a way which is possible
to understand as corresponding to Gadamer’s use of the concept of Spiel.
The significance of both the games and mimesis process is the striving of
humans to understand that which is unknown. This constant striving is a
way of being prepared to better understand oneself and one’s reality and
this process can be described as a journey, of Bildung.
Games and playing
We play in order to distance ourselves from everyday life. Games and playing are not serious and this is the reason we play. At the same time, there
is a serious content in games and the person playing must disregard the
seriousness of the outside world and enter the seriousness of the game instead
(Gadamer, 2004).
Playing is characterized of a to-and-fro motion, a movemnet which is
carried out with no effort and which happens almost of its own accord.
Playing has no serious or externally determined objectives. Playing entails
a time of freedom from decision-making and the decisions which must be
made when playing the game, involve no risks outside the game. It is this
that provides the relaxation for the player. The game is appealing because
of this at the same time as another attraction is the risk of being outplayed.
All game-playing involves being played with. The power is with the playing
not with the player and this is another element in the attraction of the game
(Gadamer, 1997). Different games give the players different situations depending on how the movement of the game is arranged and regulated. The game
sets the limits and it is this that provides the game’s space (Gadamer, 1997).
Often it is required that this space is a special room, a room designated for
play. To go over the threshold into this room marks out both a physical and
mental border in relation to the conditions and requirements outside the
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game (Warnke, 1993). The task of the players is to keep the movement of
the game going. The game presents itself in this way and at the same time
provides the opportunity for the player to present him/herself and it is just
this which is the meaning of the game (Gadamer, 1997).
Within playing games, a meaning is constructed that goes outside that
which is familiar to the player and it gives an insight into a greater reality
(Gadamer, 1997). In this way the game challenges the player’s understanding
of /her own reality (Warnke, 1993). The meaning of the game is the insights
to which it leads. Insights which contribute to a sense of coherence and an
understanding of existence as something more complete. It is through playing that a person experiences a more comprehensive social and historical
context (Steinsholt, 1999).
Mimesis
Ricoeur uses mimesis as a process that he divides into three parts in order
to describe how we understand and interpret a text. Experiencing a story
provides various possibilities for us to implement it into our lives (Ricoeur,
1993). The mimesis process has three stages designated as follows: mimesis 1
– prefiguration, mimesis 2 – configuration, and mimesis 3 – refiguration.
Mimesis 1 is that which we are when we encounter a text, that is to say who
we are to ourselves. By means of this understanding, we put words to and
can interpret our lives and our actions. Mimesis 2 is the text we encounter
and the story that the text consists of. The text is a gestalt of reality, a way
to regard reality ‘as if’. By using our imagination we can construct a fictive
world to be in. When we come to the point where the work has something
to say about our own lives as individuals and members of a community we
are at the stage of mimesis 3. It is at this stage that the reader’s world meets
the world of the text. In order to be able to interpret, the reader must enter
the world that opens in the text (Ricoeur, 1984). The story ceases in so far
as it becomes mere narrative. The focus instead is on what happens when
we enter into the text. By means of the story we gain a new understanding
of ourselves, our lives and their relationship to the historical era. This changes our way of seeing ourselves in the world and thereby also how we act.
It is mimesis 3 which makes it possible to talk about mimesis as Bildung
(Kemp 2005).
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Friendship and community – a way to understand the social
construction of playing computer games
Aristotle describes friendship as extremely important both from the point of
view of the individual and of society as friendship unites people in a society
and establishes justice (Aristotle, 2004). Both Gadamer and Ricoeur have
been inspired by Aristotle’s concept of friendship .
One of Aristotle’s premises is that people are social by nature – zoon
politikon in Greek. Social relationships with others are therefore a constant
human ambition, relationships which provide the possibility for reciprocity
with other people and thereby providing the prospects of a good life (Votinius, 2004). For Gadamer, social relationships are based on a feeling concerned with being able to judge a situation in a reasonable way and thereby
to have the capability to disregard individual interests in order to decide
something that is beneficial to the community as a whole. When applied to
friendship, it is a matter of being able to see the other’s perspective and to
see oneself and the situation in the same way as others see them (Gadamer,
2004). The insight thus provided leads to a reasonable interpretation but it
also results in patience and tolerance (Alexander, 1997).
In ’Oneself as Another’ Ricoeur develops Aristotle’s friendship concept
and uses it in his interpretation of the identity of the self and he specially
emphasises the ethical dimension present in a true friendship. The search for
identity involves a striving to fi nd a meaning to life. The way goes via the
’other’, that is by seeing oneself as the other sees one and then turning back to
one’s own life again. Using Aristotle’s concept as a basis, Ricoeur describes
three paths for friendship through which the identity of the self is interpreted. The three paths constitute an ethical vision of a good life and they deal
with the self-respect, consideration to others and just institutions (Ricoeur,
1992). Ricoeur’s premise is that man is free and wants to take responsibility
but in order to be able to do this it is necessary to have self-respect and this
is developed by means of a dialogue with the other. Consideration for the
other, path 2, is also based on dialogue and mutual concern between oneself
and the other. It is self-respect in the fi rst path which makes it possible to
show respect and care for the other as friendship assumes that one is one’s
own friend. Self-respect involves having the ability to show consideration
but also to have the ability to receive it, to realise that the self becomes
an own self together with others. It is not possible to have self- respect by
anything less than regarding others as oneself. Reciprocity leads to equality
and this makes it possible for friendship to be put into relation with justice.
The third path consequently concerns justice and the precondition for this
is the capability to show consideration to the other but this is not a matter
of direct relationships between people, but how society’s institutions treat
each and every individual in a just manner (Ricoeur, 1992).
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Style – a way to understand the cultural meaning of computer games
Culture and youth culture
Cultural Studies is a field of research that is multi-disciplinary and youth
culture research is a large part of this field (Bjurström, 2005). Much summarised, it is our current culture that is researched and the focus is set on
the relation between identity and culture, and what this entails for modern
man (Johansson, Sernhede & Trondman, 1999).
The cultural concepts used in cultural studies have their roots in both
the aesthetic and anthropological areas. The focus can therefore be on
culture in the form of aesthetic expression and also on culture in its wider
meaning, that is to say on culture as a life form. (Bjurström, 1997). In
order to avoid the concept of culture becoming too wide, Fornäs (1993)
suggests that culture shall be understood as as something that is based on
communication and inter-subjectivity. Culture then becomes something
that occurs when people communicate and create meaning, a hermeneutic
concept of culture.
The scientific meaning of the concept youth culture stands for a way of
living that concerns a defi nite age group even if the age range in this group
is not clearly limited. Youth culture concerns mainly the social life that
young people lead in more informal contexts outside the social institutions
(Bjurström, 2005). Within youth culture research there is an interest in
the transformations modernity has brought with it in our time (Fornäs,
1994). Characteristic for this so-called late-modern era which begins in
the 1950s and continues to the present time are ‘global mobility, the ether
media, computerisation of work and free-time, environmental polution,
changing relationships between the sexes and classes, altered standards and
childhood conditions (Fornäs, 1990, p 24, my translation).

Style
Style is a concept with roots in the previous cultural studies tradition but
that is still living and applicable. Bjurström tries to see youth culture from
new theoretical angles and sets the concept of style in relation to Ricoeur’s
hermeneutics (Bjurström, 2005). In order to use style in this manner it is
necessary to understand Ricoeur’s concept distancing.
According to Ricoeur, it is the distance to texts and other cultural products that makes them possible to interpret. Distancing has various expressions and is based on that which concerns the relationship between the
spoken and the written, and that which Ricoeur calls the dialectic between
event and meaning. The basic idea is that there is a distance between the
spoken and the written. That which can be described as an event is that

254

Avh Carin F 1 korr 21.3.indd 254

07-03-27 14.56.13

it is talked about, that there is someone who talks, that that which is said
is in relation to the world surrounding the person is talking, that is to say
the person who talks represents the world with the help of language, and
fi nally that the speech assumes listening which means that a dialogue takes
place which is regarded as an event. The speech is the event but the way it
is understood is the meaning (Ricoeur, 1977).
Interpretation of media and communication
Since the 1970s within cultural studies, the concept text has been used with
reference to how it is used in linguistic theory and the text-interpreting
sciences in order for example, to interpret cultural expressions or social
practitioners (Johansson et al., 1999). When Ricoeur talks about style he
does so mainly in relation to texts but says it can also apply to other cultural
products (Ricoeur, 1977). In this way, youth styles can be understood as
texts and consequently can be interpreted as such. The conditions that according to Ricoeur, apply to written texts can also be said to apply to the
styles of young people. The distancing hermeneutic function that Ricoeur
refers to is also active in relation to these styles.
Interpretation, formation of opinions and assimilation of media texts
is an hermeneutic process and it works as a method of understanding the
world around us (Bjurström et al., 2000). It is possible to carry out a cultural
analysis of media and communication by allowing the interpretation to follow the directions which the cultural phenomena take. It is then a matter
of an objective, a social, a subjective and a cultural direction and each of
these reveals a different aspect in the production of style (Fornäs, 1993). The
interpretations in the three last-named directions are now taken up.
Style is social insofar as it is created in communication with others. It is
personal at the same time as it is created by dialogue with and interpretation
of other styles (Bjurström, 1997). The outer framework consists of youth
culture. Style is concerned with appearance, behaviour, the type of music
preferred and how one expresses oneself using language (Fornäs, 1993).
Ricoeur believes that the event here is a youth style in the framework of the
youth culture in which it is created. A style is created in relation to other
previous styles and this creates a sequence of styles and makes them temporal. The style is personal. Ricoeur’s says that someone expresses a style
with him/herself as a starting point at the same time as the style is related
to the outside world in the form of the youth culture. By means of dialogue
the style is communicated to the listener.
In order for a style to be regarded as social, it must be communicable.
Some sort of common ground is required in order to read off the style
(Bjurström, 1997). The process that creates a style is designated by Ricoeur
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as stylising (Ricoeur, 1977) and it is always creative at the same time as
it contains elements of copying and imitation (Bjurström, 2005). This is
explained by Ricoeur with the help of genre which enables the style to be
maintained so that it can be interpreted in new contexts and in this way,
obtain a partly renewed significance (Ricoeur, 1977). Each style has dialogical that is to say common characteristics but also distinctive, that is to say
unique characteristics (Bjurström, 2005). Stylising is event while the way it
is understood is as meaning (Ricoeur, 1977). By means of style one shows
one’s identity, one’s taste and one’s group affi liation (Bjurström, 2005).

Interpretation of playing computergames as a meaning
of Bildung and as social and cultural meaning
Playing computer games is something the player does to relax and to have
fun. It is something one does to pass the time but it makes the time that passes meaningful. Playing is serious for those who play and they expect those
who play with them to take the game just as seriously as they do themselves.
The players show respect to the game and the other players by not drinking
alcohol and by not playing music in a disturbing manner. Lack of respect
to the seriousness of the game is looked upon with great disfavour by the
players I have spoken to.
Playing computer games is something which takes up a lot of time in many
devoted game players’ lives and feelings of guilt about this are typical for
many of the players. At the same time a lot of devoted players seem to be
exceptionally active people and many fi nd time for physical training several
times a week. Although many of these young people have a bad conscience,
they also have a strange pride in being computer games players- a pride that
comes from the great satisfaction they feel derive from playing.
For dedicated players, playing computer games is a longing for community. The community and friendship sometimes seem to be more attractive
than the playing itself. To share an interest and to be regarded as one
amongst the others who see themselves as players, creates self-confidence
and opens possibilities for communication. To be part of a computer game
fraternity is a way to regard oneself as a player and at the same time to be
acknowledged by the others. To be in the community of players for a time
gives the player understanding into how he or she is expected to behave.
Beyond the community provided by the games there is the tradition of a more
general community. To participate in the community of players is therefore
also a way to achieve understanding about how one is expected to behave
in a larger community, that is to say society.
Computer games players are attracted by the other, the unknown that
games playing and the other players represent. To be a member of the com-
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pany provides the opportunity to recognise oneself, to become someone in
relation to the others. Thanks to the meeting with the unknown, the players
experience a meaning and this includes the possibility of enlightenment.
A common denominator in the external style of the computer games
players is that it is relaxed and it is jeans and sweaters that are in. The cut is
modern but not remarkable. The same thing applies to hairstyles that are in
accordance with the latest styles but not extreme. The players themselves say
that they are less interested in clothes and fashion than other young people.
They describe how they change style according to the social circles they are
associating with at any given time. With friends involved in football or music
groups they dress in one way but with their computer games colleagues
they dress in another way. For some this is more important than others.
Perhaps clothes are less important when one sits in a darkened room and
the focus is on the computer screen. Computer games are played by many
people which means that they attract young people with different original
styles. My impression is that the styles are toned down in the context of
computer games.
The table surface area allocated to a player is also used to express a
style. The area and the computer are decorated in different ways. What is
eaten and drunk in a LAN also constitutes style. Cola is popular due to
the caffeine content as are snacks, sweets and different sorts of fast foods.
Alcohol and other drugs are disapproved of by both players and arrangers.
Not stealing from others in the LAN, helping each other and sharing both
knowledge and material things are also ways of expressing style.
The music taste of computer games players is not particularly remarkable
perhaps for the same reason as the clothes style is not very extreme. There
seems, however, to be a certain attraction in music that is amusing, either
with funny texts or which amusing sounds, such as Smurf hits in German or
Norwegian. Just this music has another function. As it is well-known among
the players that it is difficult to download from the Internet, the possession
of such music gives a clear signal that one can do it.
With the help of clothes, hairstyles, behaviour, music taste and language
spiced with terms from the world of games and computers, the social side
of the player’s style is created and expressed. These elements of style make
it possible to express a style that originates from the oneself and it is the
individual part of the style. At the same time, the ingredients of the player’s
style stand in relation to the surrounding reality constituted by youth culture. By means of style one expresses taste and signals that one belongs to
the group of computer games players.
The subjective side of style concerns the identity of the games player.
For the players, the friendship and companionship that playing provides
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constitute an important ingredient. Understanding our individual selves
is widened by communication with others. To be a well-known or at least
acknowledged computer games player is another ambition mentioned by
several players. To be well-known seems to be the same as identifying oneself
as someone who is successful.
The cultural identity is partly our identity as an individual but we are
also in the group and in the community. The player’s cultural identity and
the expression it takes, for example in the form of style, have been analysed
above with the help of the concepts play, Bildung, mimesis, friendship and
community. In this context one can also mention a secondary learning process that derives from playing the games. The players say that they become
better at English and also how to use a computer. Trouble-shooting, being
patient, improved reaction capability and imagination are also mentioned.
The opinions expressed by the players in this investigation mainly deal
with such things as fi nding a meaningfulness in playing that results in
them not being interested in drinking alcohol, or in extreme fashions, or
in drifting round town and causing trouble. Not drinking alcohol and not
taking drugs are also ways of showing respect to the game playing itself and
the community just as one does not play loud music or cause a disturbance
in any other way. The shared belief amongst the players is that one should
share one’s knowledge and also material things and at the same time also
respect other players’ possessions. The meaning of being a player is to be a
friend to the other players and to welcome everyone irrespective of race, sex
or political affiliation into the community of players. This includes a belief
about the equal value of all individual people.
Bildung is insights regarding who one wants to be and how one wants to
live but in a way which is found to be acceptable by others in the community
in which one is included. In other words, Bildung is to include and to be
included in the idea a community of people have about what a good life is,
both for the community and each of its members.
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Conclusion
Bildung in our time
Historically, Bildung can be said to consist of a subjective side and an objective side. The subjective side stands for Bildung as a free and endless process.
This means that each person based on his/her interests and motivation, acquires knowledge and in this respect the knowledge is something personal.
When applied in a pedagogic context, learning is something that originates
from a person’s own experience. The objective side stands for Bildung as a
staked-out goal. Earlier in time it was god who was the exemplary objective
and later it became an exalted cultural personality such as Goethe for
example. In a pedagogic context, it is seen that the objective side is a view
of learning is a defi nite set of items to be learnt. It should be possible to
base another current concept of Bildung on the both subjective and objective
sides and in such a way, overlap both poles by viewing them as two stages
in one educational process. The fi rst stage would then be that learning and
development start in one’s own experience, in that which is known, but the
next stage is to open oneself for the unknown and interpret this so as to
make it one’s own (Gustavsson, 1996).
In the book ”Verdensborgeren som pædagogisk ideal”, Kemp (2005)
wants to propose the ‘citizen of the world’ as an ideal to strive after in the
context concerned with Bildung and education. What characterises a citizen
of the world is the ability to see beyond oneself and one’s own interests and
instead acquire a global perspective. The problem as Kemp sees it is that
issues and questions that concern all humanity are notable only by their
absence from the curriculum for pupils in schools and also in life outside
the school. He sees children’s and young peoples’ companionship, play and
computer games as enclosed and turned away from the world and believes
that it is the task of the school to introduce them to the world outside, and
the teacher is seen in this work as an important model for the pupils to
imitate. In the article ”Teknokulturell danning”, Lövlie (kommande) deals
with the same area as Kemp, that is the form Bildung could take here and
now, and he also states his argument in relation to the way schools work.
An important difference, however, is that Lövlie lifts forward just Information and Communication Technology as a precondition for talking about
Bildung in our time, the time that can now be described as the age of the
Internet. If the educational culture of Bildung could previously be described
as book-based it can now be described as digitally based.
Just like Kemp, Lövlie wants to sketch out a pedagogics for our time.
Lövlie believes that because of the Internet, the teacher has lost his/her
roll as the one who possesses the knowledge and has thereby lost his/her
authority. Textbooks have also lost their roll now that pupils work on a
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broad front with various types of texts often loaded down from the Internet.
The method of work recommended by Lövlie in a techno-cultural spirit of
education is more in project form in which the pupils work in various group
constellations.
If Kemp wishes to stress the objective side of Bildung with the teacher as
a roll model to imitate, Lövlie can be said to stress the subjective side as he
recommends a free search for knowledge in group constellations which are
constantly changed and where the teacher defi nitely does not have the roll
as someone to be imitated.
It is obvious that playing computer games is Bildung but the experiences
and insights which playing can provide have no place in Kemp’s or Lövlie’s
visions regarding Bildung in our time. They do not deal with the Bildung that
takes place outside the school. Actually, I do not want to distinguish between
Bildung in school and during free-time. My entire point is that they hang
together. The free-time experiences of children and young people should be
seen as precondition when talking about Bildung, and the teachers and the
school should make use of the experiences that young people take with them
to school, and playing computer games is one of these experiences.
In computer games I see a growing seed which could contribute to people
becoming citizens of the world or cyborgs of Bildung, but for that seed to
continue to grow, a pedagogic context is required which observes both the
objective and subjective sides of education and which overlaps both sides,
by as a fi rst stage, making use of computer games players’ experience and
at the next stage challenging that experience with that which is unknown.
Teachers and pupils with mutual consideration should open themselves
for the unknown in themselves and others, and thus gain the possibility to
interpret and obtain an increased understanding. To disregard the playing
of computer games is to stifle the growing seed.
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Bilaga 2

Intervjufrågor till lanarrangörer
1) Hur kommer det sig att ni började arrangera lan?
2) Beskriv ett lyckat lan.
3) Deltar ni i andra lan än de ni själva arrangerar? Om ni gör det, hur väljer ni ut vilka lan ni deltar i?
4) Många ungdomar spelar datorspel, men det är, trots allt, bara en mindre andel som deltar i lan. Varför är
det så? Vad skiljer landeltagare från andra datorspelare?
5) Om man ägnar så mycket tid åt datorspelande som ni göt så antar jag att det är något som ni upplever
som positivt?
-Beskriv det positiva i att spela datorspel.
-Finns det något som är negativt med datorspelande?
6) Vad lär ni er av datorspelandet?
-Vad får ni för kunskaper som ni kan använda utanför själva spelandet?
7) Här på lanet spelas nästan uteslutande actionspel. Spelar ni andra spel när ni inte är på lan? Vilka?
8) Vilka är era favoritspel? Varför tycker ni om just de här spelen?
9) Umgås ni med kompisar som inte är datorspelare?
-Vad skiljer datorspelskompisarna från de som inte spelar?
10) Hur uppfattar era ej datorspelande kompisar ert spelande?
11) Är det några vuxna som har synpunkter på ert spelande? Vad tycker de i så fall?
-Vad tycker ni om deras synpunkter?
(-Hur försvarar ni spelandet gentemot kompisar och vuxna?)
12) Hur tror ni att man påverkas av att spela datorspel?
-Positivt? Negativt?

13) Finns det några likheter mellan datorspelare eller spelar alla sorters människor datorspel?
-Vilka är likheterna i så fall?
14) Ungdomar som inte är särskilt intresserade av datorspelande beskriver spelen som tråkiga, overkliga
och själva spelandet som meningslöst och slöseri med tid. Hur ser ni på det?
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Bilaga 3
Intervjufrågor Kalle
-Du berättade att du tidigare var ”halvbråkstake”, men att spelandet gjort att du inte är det längre. Kan du berätta
mer om det?
-Du beskriver dig som en ”speciell människa” eftersom du ägnar mycket tid åt rollspel. Vad är det som har gjort
detta till ditt stora intresse? På vilket sätt menar du att du är speciell?
-Du berättade att människor utanför spelandet ser er som ”nördar”. Varför ses datorspelande som något töntigt?
-Under intervjun får du lite pikar ifrån Linus och Patrik. Varför retas de med dig, de är ju själva spelare?
-Ni nämner flera gånger att något som är positivt med spelandet är att ni lär känna mycket människor. Vad
betyder de här kontakterna för dig?
-Ni säger att alla spelare, oavsett hudfärg, kön, politisk uppfattning osv är välkomna på era lan, så länge som de
inte sprider t ex fascistiska budskap eller tankar hem och tittar på porrfilm. Vad finns det mer som är
ovälkommet? Varför är just dessa åsikter och handlingar ovälkomna?
-I medierna förknippas ofta ungdomar med våld och droger. Ni däremot försöker undvika både bråk och droger t
ex genom att inte annonsera om ert lan. Tror du att landeltagare är mindre vålds- och drogbenägna än andra
ungdomar?
-Skulle du vilja beskriva Ultima Online? Vad är det för typ av spel? Vad har det för innehåll?
-Varför har du valt just den tyska servern? Har du prövat andra?
-Vill du berätta mer om de karaktärer du byggt upp i Ultima Online? Har karaktärerna några drag av din
personlighet? Finns det drag hos karaktärerna som du inte har, men skulle vilja ha? Finns det drag hos
karaktärerna som du inte skulle vilja ha?
-Du säger att du fått goda vänner i Tyskland, men att de kanske inte är verkliga vänner. Hur menar du? Hur ser
relationer med andra ut i ett rollspel jämfört med i verkliga livet?
-Du berättar att det negativa med spelandet är att det medfört vissa ”rubbningar” i ditt sociala liv t ex att du
upptäckt att dina vänner i verkliga livet förändrats medan du varit upptagen med spelande. Hur viktiga är dina
rollspelsvänner i jämförelse med dina vänner i verkliga livet?
-Dina föräldrar tycker att du spelar för mycket. Hur hanterar ni den konflikten? Har du syskon? Vad tycker de
om ditt spelande? Är det så att du ibland avstår från spelande fast du egentligen skulle vilja spela? Hur känns
det?
-Du berättar om en händelse där en person i spelet dödar dina djur och att detta gjorde dig mycket upprörd och
arg. Du nämnde dessa känslor som en negativ effekt av spelandet, dvs att du spelat så mycket att känslorna blev
desamma som om det hänt i verkliga livet. Har jag uppfattat dig riktigt? Berätta mer om det?
-I ditt spel är det viktigt att inte visa rädsla. Du visade mod när du försvarade en som blev överfallen av
darkalfer. Är det lättare att vara modig i spelet än i verkligheten? (i verkligheten finns ju ingen escapeknapp)
-Du säger att en sak som du lärt dig av spelandet är en social förmåga, du beskriver det som att kunna tala med
folk, bli vän med andra. Du säger också att du lär dig allt som man ska kunna i ett normalt liv. Vill du utveckla
det?
-Du har lärt dig tyska, att vara diplomatisk och att leda andra genom ditt spelande, men det är få människor
utanför spelandet, dina föräldrar till exempel, som förstår dessa kompetenser. Hur ser du på det?
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Intervjufrågor Linus
-Ni berättade sist vi träffades att en viktig sak med lan är att få träffa likasinnade. Kalle menade att ni ses lite
grann som ”nördar” av dem som står utanför spelandet. Vad innebär det för dig? Varför är det så?
-Ni nämner ofta att något som är positivt med spelandet är att ni lär känna mycket människor. Vad betyder de
här kontakterna för dig?
-Vad tycker du är det viktigaste med att delta i ett stort respektive mindre lan (typ det ni arrangerar)?
-Du berättade att om två professionella möts i ett strategispel så kan spelandet pågå ganska länge. ”Man kör
lugnt för att det är kul.” Beskriv det roliga i ett sådant möte.
-Du är medlem i en klan. Vad betyder klanen för dig?
-Du säger att spelandet ibland fungerar som ett sätt att komma bort från verkligheten. Hur menar du då? Ge
exempel på vad det kan vara som du vill komma bort ifrån. Är det lättare att ta itu med dessa problem efter att ha
spelat? (Varför?)
-Du nämner att de spelen som du spelar lär dig att hålla dig lugn, vara uppmärksam och tänka taktiskt. Har du
nytta av de här kunskaperna utanför spelandet? (När?)
-Du säger också att dina föräldrar är förhållandevis negativa till ditt spelande. De vill t ex inte alltid släppa iväg
dig på lan. Varför är det så? Hur hanterar ni den konflikten? Har du syskon? Vad tycker de om ditt spelande?
Du jämför flera gånger spelandet med fotboll. Tror du att dina föräldrar varit mer positiva, dvs att det hade varit
lättare för dig att utöva din hobby, om det var fotboll du spelade?
-Ni säger att alla spelare, oavsett hudfärg, kön, politisk uppfattning osv är välkomna på era lan, så länge som de
inte sprider t ex fascistiska budskap eller tankar hem och tittar på porrfilm. Vad finns det mer som är
ovälkommet? Varför är just dessa åsikter och handlingar ovälkomna?
-I medierna förknippas ofta ungdomar med våld och droger. Ni däremot försöker undvika både bråk och droger
genom att inte annonsera om ert lan. Tror du att landeltagare är mindre vålds- och drogbenägna än andra
ungdomar?
-Du vill att ditt spelande ska leda till att du vinner pengar och blir känd. Varför är det en viktig del av spelandet?
(Ligger betoningen på känd eller på känd datorspelare?) Hur tänker du dig livet som känd datorspelare?
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Bilaga 4

Intervjufrågor enkätdeltagare
1) Vilka är era favoritspel? Vad är det ni tycker om i just dessa spel?
2) Ungefär hur många timmar per dag spelar ni datorspel?
3) Hur ser er kontakt med datorspelskulturen ut utöver själva spelandet?
Deltar ni i lan?
-Hur kommer det sig att ni började med det? Alternativt Hur kommer det sig att ni inte deltar i lan?
-(Beskriv ett lyckat lan.)
4) Många ungdomar spelar datorspel, men det är, trots allt, bara en mindre andel som deltar i lan. Varför är
det så? Vad skiljer landeltagare från andra datorspelare?
5) Är ni med i någon klan? Varför/varför inte?
6) Chattar ni med andra spelare? Vad chattar ni om? Vad betyder chattandet för er?
7) Besöker ni spelsidor på nätet? Läser ni speltidningar? Vad får ni ut av detta?
8) Om man ägnar så pass mycket tid åt datorspelande som ni gör så antar jag att det är något som ni
upplever som positivt?
-Beskriv det positiva i att spela datorspel.
-Vad är negativt med datorspelande?
9) Har ni något mål med datorspelandet?
10) Vad lär ni er av datorspelandet?
-Vad får ni för kunskaper som ni kan använda utanför själva spelandet?
11) Actionspelen går ju ofta ut på att döda så många som möjligt. Hur ser ni på det?
12) Umgås ni med kompisar som inte är datorspelare? Vad skiljer datorspelskompisar från de som inte
spelar?
13) Hur uppfattar era ej datorspelande kompisar ert spelande?
14) Är det några vuxna som har synpunkter på ert spelande? Vad tycker de i så fall?
-Vad tycker ni om deras synpunkter?
-Hur försvarar ni spelandet gentemot kompisar och vuxna?
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Bilaga 5
Intervjufrågor Ultima Online-spelaren Sam
1) Om jag förstått det hela riktigt så är ditt favoritspel Ultima Online? Vilka andra spel spelar du?
2) Ungefär hur många timmar per dag spelar du datorspel?
3) Skulle du kunna beskriva Ultima Online? Vad är de för slags spel? Vad handlar det om?
4) Vad är det som gjort datorspelandet till ett så stort intresse hos dig?
5) Hur ser din kontakt med datorspelskulturen ut utöver själva spelandet?
Deltar du i lan?
-Hur kommer det sig att du började med det? Alternativt hur kommer det sig att du inte deltar i lan?
(Beskriv ett lyckat lan.)
6) Är du med i någon klan? Varför/varför inte?
7) Har du chattkotakt med andra spelare? Vad chattar ni om?
8) Många ungdomar spelar datorspel, men det är trots allt, bara en mindre andel som deltar i lan.
Varför är det så? Vad skiljer landeltagare från andra datorspelare?
9) Om man ägnar så pass mycket tid åt datorspelande som du gör så antar jag att det är något som du
upplever som positivt?
-Beskriv det positiva i att spela datorspel?
-Vad är negativt med datorspelande?
10) Har du något mål med datorspelandet?
11) Vad lär du dig av datorspelandet?
-Vad får du för kunskaper som du kan använda utanför själva spelandet?
12) Det är ju en hel del våld i många datorspel. Hur ser du på det?
13) Vill du berätta lite om de karaktärer du byggt upp i Ultima Online? Har karaktärerna några drag av
din personlighet? Finns det drag hos karaktärerna som du inte har, men som du skulle vilja ha?
Finns det drag hos dina karaktärer som du inte skulle vilja ha?
14) Umgås du med kompisar som inte är datorspelare? Vad skiljer datorspelskompisarna från dem som
inte spelar?
15) hur uppfattar dina ej datorspelande kompisar ditt spelande?
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Bilaga 6
Intervjufrågor landeltagare
1) Vilka är era favoritspel? Vad är det ni tycker om i just dessa spel?
2) Ungefär hur många timmar per dag spelar ni datorspel?
3) Hur ser er kontakt med datorspelskulturen ut utöver själva spelandet?
-Hur kommer det sig att ni började delta i lan?
-Beskriv ett lyckat lan.
4) Många ungdomar spelar datorspel, men det är trots allt, bara en mindre andel som deltar i lan. Varför
är det så? Vad skiljer landeltagare från andra datorspelare?
5) Är ni med i någon klan? Varför/varför inte?
6) Chattar ni med andra spelare? Vad chattar ni om?
7) Besöker ni spelsidor på nätet? Läser ni speltidningar?
8) Om man ägnar så pass mycket tid åt datorspelande som ni gör så antar jag att det är något som ni
upplever som positivt?
-Beskriv det positiva i att spela datorspel.
-Vad är negativt med datorspelande?
9) Har ni något mål med datorspelandet?
10) Vad lär ni er av datorspelandet?
-Vad får ni för kunskaper som ni kan använda utanför själva spelandet?
11) Actionspelen går ju oftast ut på att döda så många som möjligt. Hur ser ni på det?
12) Umgås ni med kompisar som inte är datorspelare? Vad skiljer datorspelskompisar från dem som
inte spelar?
13) Hur uppfattar era ej datorspelande kompisar ert spelande?
14) Är det några vuxna som har synpunkter på ert spelande? Vad tycker de i så fall?
-Vad tycker ni om deras synpunkter?
-Hur försvarar ni spelandet gentemot kompisar och vuxna?
15) Hur tror ni att man påverkas av att spela datorspel? (positivt och negativt)
16) Finns det några likheter mellan datorspelare eller spelar alla sorters människor datorspel? Vilka är
de likheterna i så fall?
17) Ungdomar som inte är särskilt intresserade av datorspelande beskriver spelen som tråkiga,
overkliga och själva spelandet som meningslöst och slöseri med tid. Hur ser ni på det?
18) Vad är spelglädje/spelkänsla för er?
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Bilaga 7

Intervjufrågor Nina och Sofie på Dreamhack
1) Vilka är era favoritspel? Vad är det ni tycker om i just dessa spel?
2) Ungefär hur många timmar per dag spelar ni datorspel?
3) Ni deltar ju i lan.
-Hur kommer det sig att ni började delta i lan?
-Beskriv ett lyckat lan.
4) Många ungdomar spelar datorspel, men det är trots allt, bara en mindre andel som deltar i lan. Varför
är det så? Vad skiljer landeltagare från andra datorspelare?
5) Är ni med i någon klan? Varför/varför inte?
6) Chattar ni med andra spelare? Vad chattar ni om?
7) Besöker ni spelsidor på nätet? Läser ni speltidningar?
8) Om man ägnar så pass mycket tid åt datorspelande som ni gör så antar jag att det är något som ni
upplever som positivt?
-Beskriv det positiva i att spela datorspel.
-Vad är negativt med datorspelande?
9) Vad är målet med ert datorspelande?
10) Vad lär ni er av datorspelandet?
-Vad får ni för kunskaper som ni kan använda utanför själva spelandet?
11) Många datorspel innehåller ju en hel del våld. Hur ser ni på det?
12) Umgås ni med kompisar som inte är datorspelare? Vad skiljer datorspelskompisar från dem som
inte spelar?
13) Hur uppfattar era ej datorspelande kompisar ert spelande?
14) Är det några vuxna som har synpunkter på ert spelande? Vad tycker de i så fall?
-Vad tycker ni om deras synpunkter?
-Hur försvarar ni spelandet gentemot kompisar och vuxna?
15) Hur tror ni att man påverkas av att spela datorspel? (positivt och negativt)
16) Finns det några likheter mellan datorspelare eller spelar alla sorters människor datorspel? Vilka är de
likheterna i så fall?
17) Ungdomar som inte är särskilt intresserade av datorspelande beskriver spelen som tråkiga, overkliga
och själva spelandet som meningslöst och slöseri med tid. Hur ser ni på det?
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18) Varför är det så få tjejer som spelar datorspel?
19) Beskriv hur det är att vara tjej i datorspelsvärlden.
20) Vad är spelglädje/spelkänsla för er?
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