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Abstract 

The positive and negative aspects of online gaming culture has been frequently debated in both 

the media and within a scholarly context. This study aims to examine how individuals belonging 

to the online gaming culture interact and how they experience the interplay in groups inside of a 

Massively Multiplayer Online Roleplaying Game. Qualitative interviews were used in this study 

to get a deeper understanding of the individuals’ subjective experience in this particular kind of 

interplay. Semi-structured interviews were conducted with six young swedish men in their 

twentys. The analysis was performed by using the theories of Björn Nilsson regarding groups and 

interplay, the theory of Nick Yee regarding player motivations and also the theories of Randall 

Collins regarding emotional energy and interaction rituals. The analysis showed that a mutual 

goal and shared motivation were important if the individual was going to join a group. The 

analysis also showed that division of roles and good communication were important to get the 

group to function effectively. Lastly, the analysis showed that group play involves both positive 

and negative emotions. A mutual goal gave rise to positive emotions while conflict and 

performance-related pressure gave rise to negative emotions.  
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Sammanfattning  

Onlinespelkulturens positiva och negativa sidor debatteras ständigt i både mediala och 

forskningssammanhang. Studien syftar till att se hur individer som tillhör onlinespelkulturen 

interagerar och upplever samspel i grupp i ett Massively Multiplayer Online Roleplaying Game. I 

denna studie används kvalitativa intervjuer för att djupare förstå individernas subjektiva 

upplevelse av dessa samspel. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med sex stycken 

svenska unga män i 20-åldern. Analysen genomfördes med hjälp av Björn Nilssons teorier 

angående grupp och samspel, Nick Yees teori angående spelarmotivationer samt Randall Collins 

teori kring emotionell energi och interaktionsritualer. Analysen visade att ett gemensamt mål och 

en delad motivation var viktigt för att individen ska gå med i en grupp. Analysen visade även att 

rollfördelning och god kommunikation var viktigt för att gruppen ska fungera effektivt. Slutligen 

visade analysen att gruppspel involverar både positiva och negativa känslor. Ett gemensamt mål 

gav upphov till positiva känslor medan konflikter och prestationskrav gav upphov till negativa 

känslor.  

Nyckelord: onlinespelande, gruppspel, samspel, interaktion   



 

 

 

Innehållsförteckning 

Abstract 

Sammanfattning 

1    Inledning ...................................................................................................................... 1 

    1.1 Bakgrund och problemformulering ........................................................................... 1 

    1.2 Syfte och frågeställningar .......................................................................................... 2 

    1.3 MMORPG och viktiga begrepp ................................................................................ 2 

2    Disposition .................................................................................................................... 3 

3    Tidigare forskning ....................................................................................................... 4 

   3.1 Självrapporterade motiv och faktiskt spelbeteende .................................................... 5 

   3.2 Sociala rollers påverkan i virtuella världar ................................................................ 7 

   3.3 Socialt kapital online och offline................................................................................ 8 

   3.4 Motivering av vår forskning ....................................................................................... 9 

4    Teori .............................................................................................................................. 10 

    4.1 Grupp och samspel .................................................................................................... 10 

    4.2 Emotioner .................................................................................................................. 13 

5    Metod ............................................................................................................................ 14 

    5.1 Forskningsdesign ....................................................................................................... 14 

    5.2 Forskningsansats ....................................................................................................... 14 

    5.3 Datainsamling ............................................................................................................ 15 

    5.4 Presentation av intervjupersoner ............................................................................... 16 

    5.5 Intervjuguide ............................................................................................................. 17 

    5.6 Intervjuernas genomförande ...................................................................................... 17 

    5.7 Analysens genomförande .......................................................................................... 17 

    5.8 Reliabilitet ................................................................................................................. 18 

    5.9 Validitet ..................................................................................................................... 18 

    5.10 Generaliserbarhet .................................................................................................... 19 

    5.11 Etiska överväganden................................................................................................ 19 

6    Resultat och analys ...................................................................................................... 20 

    6.1 Motivation till gruppspel ........................................................................................... 20 

    6.2 Funktion och varaktighet i gruppspel ........................................................................ 22 

    6.3 Känslor och gruppspel ............................................................................................... 26 

7    Slutsats .......................................................................................................................... 29 



 

 

 

8    Diskussion .................................................................................................................... 31 

Referenslista ....................................................................................................................... 35 

Bilaga intervjuguide 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Att spela spel kan idag associeras med en mängd olika saker.  Om man söker på ”spel” på internet 

idag får man upp exempelvis upp hemsidor som inriktar sig på hasardspel, pusselspel och 

onlinespel. Dessa olika typer av spelande för med sig en rad olika arrangemang, där människor 

kan träffas under organiserade former och spela tillsammans, vilket för samman människor med 

samma intressen. När människor träffas under sådana organiserade former delar de seder, bruk 

och språk och kan därmed definieras som en egen kultur (Live Science, 2012). Vi har valt att 

rikta in oss på TV- och datorspelandets onlinespelskultur på grund av dess stora utbredning och 

uppmärksammande i både medie- och forskningssammanhang. 

Enligt hemsidan Giant Bomb (2013) har spel blivit kritiserade för att vara våldsamma och 

sexistiska, exempelvis arkadspelet Gotcha, som kom ut 1973, där spelets knappar sades likna 

kvinnliga bröst och ansågs därför stötande för kvinnor. Liknande kritik har sedan följt i och med 

att spelkulturen utvecklades till att innefatta onlinespel och spel där man spelar tillsammans.  

Det första spelet där man kunde spela tillsammans kallades Multi-User Dungeon, MUD, och 

skapades år 1979 som ett textbaserat äventyr där spelare kunde interagera och kommunicera med 

varandra över ett nätverk (MUD, 1999). Efter detta har spelen utvecklats markant och därmed har 

en återkommande debatt kring huruvida spel är något som påverkar människan negativt uppstått 

och även vilken påverkan denna teknologi kan ha på människan. Onlinespelkulturen vi har idag 

har under lång tid kritiserats på en rad olika sätt. I media debatteras bland annat 

kvinnofientligheten som vanligt förekommande inom spelvärlden (Gröning, 2013, 11 november). 

Vissa menar också att risken att bli beroende av spelen är stor och liknar det vid drogberoende 

(Kärnstrand, 2009, 24 februari). Detta har medfört en viss stigmatisering av de som använder sig 

av den här typen av spel. Många ställer sig dock i opposition till denna syn och menar att spel 

bidrar med många positiva effekter, och vill genom detta bryta den stigmatisering som skapats. 

Vissa menar att stigmatiseringen dels har uppstått på grund av att det existerar en okunskap i 

samhället kring spelens verkliga innehåll och dess påverkan, samt att det uppstått en grovt 

generaliserad syn av spel som negativ influens i och med att vissa extremfall uppdagats inom 

media (Metro Teknik, 2007). Andra menar att spel i själva verket har positiva effekter som till 

exempel ökad problemlösningsförmåga, bättre koordination och även bidrar till bättre 

språkutveckling (Dofs, 2014). Även inom det akademiska fältet är fördelar och nackdelar inom 

spelvärlden ett kontroversiellt ämne. Ett ofta debatterat ämne är huruvida spelarens sociala liv kan 

komma att påverkas av både spelet och de andra spelarna. Viss forskning menar att gruppaktivitet 
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i MMORPG’s förbättrar det sociala beteendet både inom spelet och i vardagslivet (Axelsson, 

2002, s.9). MMORPG är en engelsk förkortning av massively multiplayer online role playing 

game vilket syftar på ett spel där en stor mängd spelare tillsammans deltar i en virtuell värld på 

internet. Ett role playing game eller ”RPG” indikerar att spelaren själv kan skapa och välja mellan 

unika roller i spelet som formar spelkaraktären utefter dessa val. Annan forskning menar att olika 

spelmekanismer negativt kan påverka hur spelare behandlar varandra och där andra spelare och 

grupper endast ses som medel för att nå sina egna mål (Yee, 2014, s.194). Vissa forskare antyder 

dock att effekter från deltagande i MMORPG’s och aktiviteter med andra beror mycket på 

individuella egenskaper, genom att varje individ har olika mål med sitt spelande och att deras 

handlingar alltid sker inom en personlig kontext (Shen & Williams, 2011, s.143).  

Det existerar en negativ och positiv syn kring spelande i både vetenskapliga och mediala 

framställningar. Vår avsikt är att undersöka hur svenska unga män  förhåller sig till sitt spelande 

och hur de reflekterar kring gruppaktiviteter och dess betydelse. De frågor som styr vår analys 

behandlar hur spelarna uppfattar gruppens dynamik och funktioner.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt huvudsakliga syfte är att analysera och tolka de känslor, relationer och motivationer som 

MMORPG-spelare har kring gruppinteraktion och samspel inom spelen.  

 Frågeställningar: 

1. Vad är MMORPG-spelares motivation till gruppaktiviteter inom spelen? 

2. Vad anser MMORPG-spelare vara väsentligt för gruppens funktion och varaktighet?  

3. Hur upplever MMORPG-spelare det känslomässiga samspelet som förekommer i gruppen? 

1.3 MMORPG och viktiga begrepp 

Vårt fokus på Massively Multiplayer Online Roleplaying Games grundar sig i att vi ser det som 

den form av spel som ger störst möjlighet till att välja om man ska interagera med andra eller inte 

i spelet, samtidigt som det är den typ av spel där det är fördelaktigt att samarbeta med andra. 

Därav menar vi att det ger upphov till en möjlighet av reflektion kring fördelar och nackdelar med 

gruppaktiviteter. Till skillnad från andra spel menar vi att MMORPG’s erbjuder en stor frihet 

kring valet om vem man ska vara, vad man ska göra och ger tillfälle att skräddarsy sin egna 

personliga erfarenhet. Detta bidrar till att individer kan ha många olika erfarenheter, uppfattningar 

och åsikter kring situationer inom dessa spel, vilket möjliggör att vi kan belysa individens 

subjektiva upplevelser.  
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MMORPG’s skiljer sig från andra spel dels genom dess egenskap att kunna samla väldigt många 

spelare samtidigt i en och samma värld och dels genom det faktum att denna värld fortsätter att 

existera även under den tid som spelaren inte spelar. Detta medför att dessa världar fungerar som 

självständiga samhällen då de fortskrider med eller utan spelarens deltagande.  

Erfarenhetspoäng, experience points, samlas in genom olika aktiviteter och gör karaktären 

starkare och starkare. Denna process kallas leveling, och med varje level rör man sig successivt 

uppåt på en rangordningsskala, vilket förbättrar ens styrka och förmågor inom spelen.  

”Raid”  är det engelska ordet för räd eller plundring och syftar till en specifik typ utav uppdrag 

där en stor grupp spelare tillsammans måste samarbeta för att klara en uppgift vilken som ensam 

spelare är nästintill omöjlig. Under raiden behövs ofta personer som på olika sätt interagerar med 

varandra genom strukturerande former.  

”Guilds”, eller klaner på svenska, kan förklaras som bestämda grupper innehållande medlemskap 

och ranking. Rankingen består vanligtvis av olika positioner av auktoritet och ledarskap där 

skaparen av klanen, klanmästaren, står högst. Därefter kommer vanligtvis ”officerare”, vars 

uppgifter kan variera från ledarskap till enkel organisering. Klaner kan bestå från allt mellan 

några få till tusentals spelare där dess funktion kan variera från att vara enbart en vänskapskrets 

till en hel organisation där framsteg i spelet är det viktigaste målet. Syftet med spelet varierar med 

vad spelaren själv vill uppnå och kan innebära allt från att besegra svåra monster, samla sällsynta 

blommor eller att endast umgås med kompisar.  

2. Disposition 

I kapitlet angående tidigare forskning tar vi upp studier som vi menar är närliggande vår egen 

studie och som vi menar är betydelsefulla för att få en klarare bild av vårt forskningsområde. I 

teorikapitlet presenterar vi tre huvudsakliga teorier. Först utgår vi från Björn Nilssons (2005) teori 

om grupp och samspel. Den andra teorin vi använder oss av är Nick Yees (2014) teori om 

spelarmotivationer. Sedan använder vi oss av Randall Collins (2004) teori om interaktionsritualer 

och emotionell energi. I metodkapitlet redogör vi för hur vi gått tillväga med vår datainsamling 

och vilka kriterium vi satt för att samla in vårt empiriska material. Därefter diskuterar vi vikten av 

validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska överväganden för vår forskning. I analys- och 

slutsatsdelen redogör vi för våra resultat. Vi har delat upp analysen i tre delar som utgår från våra 

tre frågeställningar för att underlätta för läsaren. Därefter sammanfattas analysen i en slutsats. I 

diskussionskapitlet diskuterar vi kring vårt resultat och vad det potentiellt kan innebära för vidare 
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forskning. Vi redogör även för potentiella felkällor och ger förslag på vad framtida forskning 

skulle kunna göra för att utöka kunskapsområdet.  

3. Tidigare forskning 

En stor del av dagens spelforskning är fokuserad kring ämnen som genus, positiva och negativa 

effekter av spelande och hur spel kan användas i utbildningssyfte. Exempelvis Behm-Morawitz 

och Mastros (2009) studie menar att spel både direkt och indirekt påverkar konstruktionerna kring 

kön och genus, och att spelen kan skapa en könsstereotypisering. Fergusons (2010) studie tyder 

även på att spel kan öka våldsamt beteende och aggression bland unga. Annan forskning 

uppmärksammar också hur spel eventuellt kan användas i lärande- och utbildningssyfte, 

exempelvis Nolan och McBrides (2014) forskning menar att dessa spel kan vara nyttiga och 

användbara i lärandesyfte för unga.  

Vid en första anblick av existerande svensk spelforskning fann vi relativt lite forskning som 

behandlar svenska spelares syn på social interaktion inom onlinespel. Det saknades även 

forskning som utgick från kvalitativa intervjustudier, vilket vi menar är viktigt för att få en bättre 

förståelse kring hur social interaktion och gruppverksamhet fungerar inom onlinespelskulturen. 

Vi tycker att det är viktigt att framhäva den individuella uppfattningen för att få en klarare 

helhetsbild kring detta fenomen. Genom vår forskning hoppas vi kunna utöka kunskapen kring 

vad som är viktigt för individerna, hur samspelet uppstår samt hur de förhåller sig till detta 

sociala samspel. 

För vår litteratursökning använde vi oss av fyra typer av databaser: Summon, en mer generell 

databas, Libris, en nationell söktjänst över flera svenska bibliotek, Diva Portal, en söktjänst för 

både studentuppsatser och forskningspublikationer och även en specialiserad ämnesguide i 

sociologi, Sociological Abstracts, som tillät oss att söka efter internationella tidsskrifter. Vi valde 

att använda oss av både svensk och internationell forskning för att samla in så mycket relevant 

information angående fenomenet som möjligt.  

Vi påbörjade vår undersökning genom att söka efter tidigare forskning som vi ansåg var av 

relevans för vårt forskningsområde. Först gjorde vi en mer generell sökning av begrepp på 

sökmotorer som vi ansåg var nära förbundna med datorspelande och användes oss av sökbegrepp 

såsom MMORPG, spel och online i ämnesguiden för sociologi. För att ytterligare utöka vår 

sökning valde vi att komplettera dessa sökbegrepp med andra begrepp som relaterar till sociala 

fenomen inom dessa sökramar. Vi sökte då efter begrepp såsom grupp, interaktion, subkultur, 
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samarbete, identitet och motivation. Vi valde att söka efter dessa typer av begrepp eftersom vi 

ansåg dem relevanta för uppsatsens syfte, men valde sedan att begränsa oss till endast begreppen 

MMORPG och grupp.  

I följande avsnitt redogör vi för tre studier som behandlar om spelares motivation inom spel, 

sociala roller inom spel och socialt kapital inom och utanför spel. Den första studien behandla 

relationen mellan självrapporterade motivationer och det faktiska beteendet som spelarna sedan 

utövar. Den andra studien handlar om hur sociala roller uppstår inom spelen på grund av 

spelarnas interaktioner och beteenden. Slutligen handlar den tredje studien om hur kollektivt 

spelande påverkar den mängd socialt kapital spelare får, både i den virtuella världen och den 

verkliga världen. Det har gjorts en mängd studier kring gruppinteraktion i allmänhet och kring 

spelande. Egenfeldt-Nielsen (2006) har till exempel gjort en kunskapsöversikt angående hur TV-

spel används i utbildningssammanhang, men vi har valt dessa tre studier eftersom de behandlar 

hur beteende kan påverkas av kollektiva grupperingar inom en onlinespelskontext och för att vi 

känner att de är starkt förknippade med vår studies syfte.  

Vi valde den första studien för att få utvecklad förståelse kring vilka mål och motivationer som 

kan tänkas vara en drivkraft för spelare. Vi ville även få reda på hur motivation fungerar i relation 

till grupptillhörighet och hur de kan skilja sig mellan olika spelare, detta relaterar till vårt syfte då 

vi själva vill ta reda på vilka motivationer som kan influera spelaren att gå med i en grupp.  

3.1 Självrapporterad motivation och faktiskt spelbeteende 

Joeel Billieux et al. (2013) undersöker relationen mellan spelares uttalade motivation och deras 

faktiska beteende inom MMORPG-spelet World of Warcraft. De genomför en onlinesurvey för 

att ta reda på vilken motivation spelarna drivs av och jämför sedan detta mot en databas som 

håller reda på vad spelarnas faktiska beteende inom spelet innebär. 

Författarna använder sig av en modifierad modell som utvecklats av Nick Yee (2006, refererad i 

Billieux et al, 2013, s.104) för att mäta dessa engagemangsmotivationer. Modellen består av ett 

antal kategorier som används som de huvudsakliga motivationerna som spelarna har (Billieux et 

al, 2013, s.104-105).  

Resultatet av studien visar att när det handlar om relationen mellan spelares motivation och deras 

faktiska beteende så ökar oftast chansen att uppfylla sina motivationer och mål om man 

kombinerar ett flertal motivationer. Författarna menar att om man har en motivation att avancera 

långt i spelet så ökar chanserna att uppnå detta om man kombinerar det med motivationen att ingå 

i samarbete med andra spelare eller att gå med i en klan. Författarna menar att spelarens val att 
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ingå, eller inte ingå, i en klan har en väsentlig påverkan på spelarens spelvanor och sätt att handla 

i spelet. Resultaten visar även att spelarens val av server och vilken typ av prestationer de anser är 

viktiga har ett samband med de motivationer som deltagarna angav som viktigast i början av 

undersökningen (Billieux et al, 2013, s.107). Den insamlade datan visar att vissa moment inom 

spelen korrelerar med andra motivationer. Författarna menar att Player versus Player (PVP), att 

slåss mot andra spelarkontrollerade karaktärer, har en stark korrelation med tävlingsinriktning 

som motivation, och inte med andra motivationer såsom lagarbete eller medlemskap i en klan. De 

menar också att det finns en negativ relation mellan motivationen att moderera sin karaktärs 

utseende och att göra framsteg i spelet. De förklarar att detta är på grund av att spelare med 

estetiska motivationer inte har någon särskild önskan att avancera längre i spelet, och istället 

väljer att fördjupa sig i den fiktiva världen. Andra resultat i undersökningen pekar på att 

motivationen att avancera i spelet i många fall har ett samband med negativa känslor, såsom 

depression eller ångest, och en svårighet att begränsa sitt mål att avancera på ett balanserat sätt. 

Resultaten visar dock att man måste skilja mellan överdrivet spelande och spelande som innebär 

högt engagemang eftersom att spendera mycket tid på spelandet inte nödvändigtvis behöver 

betyda att spelandet är skadligt (Billieux et al, 2013, s.108).  

Vår tolkning är att studien ger en någorlunda övergripande syn på vilka motivationer som spelare 

kan ha, vilket ger en klarare uppfattning om vilka aktiviteter som spelare väljer att spendera sin 

tid på. Vi observerar dock att majoriteten av undersökningspersonerna är från Frankrike eller 

närliggande länder och detta kan därigenom bidra med en förenklad bild av spelares beteende i 

allmänhet. Deras användning av en longitudinell studie ger dem dock en möjlighet att under en 

lång tid observera spelares beteenden på ett omfattande och precist sätt, och genom att de jämför 

detta mot en databas ger det säkra indikationer om huruvida undersökningspersonerna svarat 

ärligt på surveyundersökningen. Vi tolkar det dock som att en surveyundersökning, trots sin 

utförliga konstruktion, inte fullt ut kan förklara och belysa individens tankar och känslor 

angående spelandet. Genom vår studie menar vi att vi kan nå djupare och bidra med spelares 

subjektiva syn i förhållande till interaktioner och händelser inom grupper.  

För att utveckla vår förståelse kring hur spelares interaktioner och relationer fungerar i virtuella 

världar krävs dock ytterligare kunskap om dessa individers olika positioner och roller inom 

gruppsammanhang. Vi valde därför att söka efter forskning som fokuserar på hur samspel 

fungerar inom virtuella grupper och vilka sociala roller som kan existera, och menar att följande 

studie relaterar till vårt syfte genom att den undersöker hur relationer och roller kan påverka 

gruppens sammanhållning och funktion.  
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3.2 Sociala rollers påverkan i virtuella världar 

Siang Ang och Zaphiris (2010) studie undersöker hur olika sociala roller uppstår inom en klan i 

World of Warcraft, utforskar vilka egenskaper dessa består av och granskar relationen mellan de 

olika sociala roller som existerar (Siang Ang & Zaphiris, 2010, s.593). Författarna blir 

medlemmar av en klan inom spelet och observerar interaktionerna och utbytena inom 

chattsystemet, för att sedan anteckna deras intryck och iakttaganden.  

De använder sig av innehållsanalys för att kategorisera och tematisera materialet genom vilka de 

skapar sju huvudsakliga kategorier, eller sociala roller, som finns inom klanen och som förklarar 

vilket förhållande klanmedlemmarna verkar ha till varandra. (Siang Ang & Zaphiris, 2010, 

s.599).  

Resultatet av studien leder till en identifiering av två typer av kärnmedlemmar, där den första 

representerades av en aktiv delaktighet i chattsystemet och den andra representerades av de som 

spelat länge och därför hade stor erfarenhet och kunde erbjuda hjälp till andra spelare. Den andra 

typen av klanmedlem bidrog därigenom till en mer vänlig och välkomnande atmosfär inom 

klanen, vilket i sin tur skapar en starkare och mer tät gemenskap. De identifierade även två typer 

av medlemmar som stod utanför gemenskapen. Den första typen karaktäriserades som nybörjare, 

det vill säga att de var nya både inom spelet och klanen, och därigenom behövde hjälp med 

spelfunktioner och avancemang inom spelet. Den andra typen karaktäriserades som snyltare och 

skiljde sig från nybörjare genom att de oftast hade högre erfarenhetsnivå och endast ställde 

uppdragsrelaterade frågor. Författarna menar att nybörjarkaraktären, i och med att de blir mer 

erfarna inom spelet, kan börja ställa mindre frågor och behöva mindre hjälp och råd. Det finns 

dock en chans att nybörjarkaraktären utvecklas till en snyltare, istället för att bli en mer aktiv 

deltagare i klangemenskapen (Siang Ang & Zaphiris, 2010, s.610).  

Vi tolkar det som att studien genom sin uppdelning av olika sociala roller inom en klan ger en 

överskådlig och förståelig bild av vilka typer av roller som kan finnas. Vi menar dock att deras 

val att delta i endast en grupp kan bidra med en förenklad och generaliserad bild av hur en grupp 

interagerar och kommunicerar, och att det möjligtvis kan finnas andra konstellationer eller sociala 

roller inom andra typer av klaner. Författarnas kategorisering kan också anses för begränsande 

och objektiv eftersom spelarnas individuella tankar och känslor kan skilja sig markant från dessa 

kategoriseringar. Med vår egna studie ämnar vi att föra fram individernas subjektiva förståelse 

kring roller och sin egna roll inom gruppen, och undvika en alltför snäv kategorisering. För att vi 

ska kunna få en bättre förståelse angående roller i grupper krävs en utökad medvetenhet kring de 

känslor som individer kan erfara inom och som ett resultat av spelandet. Detta förde in oss på 
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begreppet socialt kapital i kombination till gruppinteraktion och gemenskap i en virtuell värld, 

och vi anser att följande studie kan relateras till vårt syfte genom att den undersöker hur känslor 

inverkar på både sociala relationer och potentiella motivationer till spelande.  

3.3 Socialt kapital online och offline  

Zhongs (2011) studie undersöker hur spelande i ett MMORPG påverkar det sociala kapitalet, 

vilket beskrivs som de positiva konsekvenserna av socialisering, både inom och utanför spelet. 

Han använder sig av en surveyundersökning där kollektivt spelande undersöktes genom en 

modell som mätte socialt kapital på internet (ISCS) för att se hur socialt kapital eventuellt 

överbryggades mellan den virtuella och den riktiga världen. Kollektivt spelande definierades 

genom att mäta hur mycket tid spelarna ägnade sig åt olika aktiviteter inom spelet, och även hur 

de själva värderade relationen till andra spelare och grupper. För att mäta hur engagemang av 

deltagande online respektive offline skiljde sig lät de respondenterna fylla i hur pass involverade 

de var i någon typ av organisation i verkliga livet (Zhong, 2011, s.2356). 

Resultatet av studien tyder på att de sociala nätverken som spelarna har stärks av positiva 

upplevelser och kontinuerlig interaktion inom spelen. Författaren menar att interaktion inom 

MMORPG’s skiljer sig från annan kommunikation som sker online genom att den delade 

spelupplevelsen och samarbetet hjälper till att stärka relationen mellan individer. Dessa individer 

får genom kommunikationen ett känslorelaterat stöd av varandra. Författaren finner även att 

kollektivt spelande stärker engagemanget som spelaren erfar online. Grupper och klaner 

uppmuntrar spelarna att nå gemensamma mål och genom att de är beroende av varandra uppstår 

ömsesidiga normer och dessa hjälper till att stärka det gemensamma intresset. Resultaten visar 

också att kollektivt spelande online kan ha en påverkan på engagemanget offline, det vill säga i 

den verkliga världen, genom att exempelvis förbättra självförtroendet och 

kommunikationsförmågan (Zhong, 2011, s.2360).  

Angående tidsaspekten så visar resultatet att om spelaren tillbringar tiden ensam kommer det 

sociala kapitalet att reduceras, men om spelaren ägnar sig åt kollektivt spelande under sin speltid 

blir resultatet en ökning av det sociala kapitalet. Studien visar att de individer som har högt 

socialt kapital offline, och därav har lätt att skapa och behålla sociala kontakter, förmodligen inte 

kommer ha behovet att söka efter nya relationer online som potentiellt skulle kunna utvecklas till 

en relation i det verkliga livet. Författaren menar dock att det beror på individen själv och 

kontexten kring relationen om ett fysiskt möte kommer uppstå eller ej. Undersökningen visar 

också att det är lättare att umgås i den virtuella världen än i den verkliga världen eftersom det 
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senare kräver en bestämd geografisk plats att mötas på, vilket i sin tur erfordrar en fysisk närvaro 

som kan vara problematisk gällande både förflyttning och ekonomiska skäl. Författaren menar att 

resultaten tyder på att gemenskapen inte är icke-existerande utan att den istället antagit nya 

former genom att överföras till en virtuell värld (Zhong, 2011, s.2360).  

Zhong (2011, s.2361) menar att forskningen bidrar med en större kunskap om hur spelandet 

påverkar det sociala kapitalet i kontexten av den kinesiska kulturen. Författaren menar även att 

forskningen bidrar med kunskap om varför man vill ingå i sociala interaktioner och vad 

samarbete i virtuella världar bidrar med. Författaren nämner också att forskningen har bidragit till 

en nyanserad syn på spelande och hur spelaren använder sig av detta relativt nya spelmedium. 

Han menar att spelaren själv bestämmer vad detta spelmedium ska innebära för dem och att alla 

använder sig av det på olika sätt. Författaren menar att man inte kan generalisera spelens 

påverkan och användningsområde då spelande och internetanvändning betyder olika saker för 

olika människor. De menar att spelare som väljer att aktivt delta i kollektivt spelande och 

samarbete med andra kommer att få ett utökat socialt kapital (Zhong, 2011, s.2361). 

Studien bidrar med en ökad förståelse för vilka effekter spelande kan ha på människor både inom 

spelet och i vardagslivet. Studien lyfter även fram aspekten att man inte kan generalisera den 

påverkan som spelande inom MMORPG’s har på människor utan pekar på att det är individen 

själv som styr över detta. Denna individuella syn kan relateras till vår egen forskning eftersom vi 

vill fokusera på vad individerna själva tycker och tänker angående sitt spelande. Vi menar  dock 

att vår intervjufokuserade metod kan ge en djupare och klarare förståelse kring dessa individuella 

tankar och känslor än genom en surveyundersökning.  

3.4 Motivering av vår forskning 

Dessa tre studier är på många sätt liknande vår egen, i och med att de fokuserar på sociala 

aspekter inom MMORPG-spel. De har också en likhet i och med att de behandlar kollektiva 

grupperingars påverkan på spelares beteende och handlande, och vice versa. I dessa studier 

tillämpas surveyundersökningar och observationer medan vi menar att en mer subjektiv, 

djupgående och målande bild av individers upplevelser kring dessa ämnen kommer att bidra med 

ny förståelse angående detta forskningsområde. Vi skiljer oss också genom att vi endast fokuserar 

på svenska intervjupersoner, vilket vi menar är en målgrupp som inte har studerats tillräckligt 

inom forskningen. Sverige och svenskar är på många sätt etablerade inom onlinespelkulturen 

genom till exempel bidrag med internationellt välkända spel som Minecraft och Battlefield och 

som arrangörer av världens största datorspelsfestival (Dreamhack) där spelare träffas för att tävla 
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mot varandra i olika spel. Med tanke på svenskarnas stora involvering inom spelvärlden menar vi 

att det är relevant att undersöka dessa individers egna synpunkter och åsikter. 

4. Teori 

För vår studie har vi valt att utgå från tre teoretiska infallsvinklar. För det första använder vi oss 

av Nilssons (2005) begrepp angående hur samspel fungerar inom grupper och vad som krävs för 

att samarbetet ska fortlöpa effektivt. Vi använder oss av denna teori för att kunna förklara hur mål 

och motivation spelar en viktig roll i gruppinteraktion och rollfördelningens betydelse i detta. Den 

andra teorin vi använder oss av är Yee’s (2014) teori angående vilka motivationer spelare har i 

onlinespel. Vi använder oss av denna teori för att komplettera Nilssons (2005) begrepp och för att 

få större förankring i en spelorienterad kontext.  Vi använder oss också av Collins (2004) teori 

och begrepp angående emotionell energi och gruppritualer. Vi använder oss av denna teori för att 

få en större förståelse kring spelarnas känslomässiga perspektiv i relation till gruppinteraktioner.  

4.1 Grupp och samspel 

I boken Grupp och samspel beskriver Nilsson (2005, s.34) att gruppen börjar existera redan innan 

medlemmarnas direkta fysiska kontakt. Gruppen tar istället form genom medlemmarnas tankar 

och beteenden och fungerar som en fortlöpande interaktionsprocess. Medlemmarna har även en 

känslomässig förankring med gruppidentiteten (Hayes, 1997, refererad i Nilsson, 2005, s.34). 

Gruppen existerar därigenom på ett psykologiskt plan eftersom direkt kontakt med varandra inte 

är nödvändig, utan kontakten kan ske genom andra medier (Nilsson, 2005, s.35), som exempelvis 

internet. Gruppidentiteten är starkt förbunden med hur starkt en grupps sammanhållning kommer 

att bli. En hög grad av sammanhållning ger upphov till att beroendet mellan medlemmarna ökar, 

vilket dessutom stärker samarbetet och den gemensamma målinriktningen. Den egna gruppen 

uppvärderas i relation till andra grupper och bidrar till en stärkt personlig identitet och att den 

egna gruppen ses som överlägsen de andra grupperna (Nilsson, 2005, s.24).  Det här är dock inte 

det enda viktiga då gruppen även behöver en god organiseringsförmåga. Ledarskapet måste 

kombineras med goda kunskaper för att ”man enbart med den goda viljans hjälp inte kan styra 

grupputvecklingen” (Nilsson, 2005, s.42). För att gruppen ska ha en god struktur är det viktigt att 

ledaren eller ledarfigurerna förstår medlemmarnas individuella behov och mål. Genom att dessa 

ledarfigurer har denna förståelse kommer gruppen att stärkas i och med att man får översikt över 

de individuella delarna av gruppen, och på detta sätt stärka motivationen (Nilsson, 2005, s.56).  

Nilsson (2005, s.46)  menar också att mål och motivation är viktigt för en grupps fortlevnad. Han 

menar att gruppens samlevnad och fortsatta existens är beroende av att medlemmarna är överens 
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om de gemensamma målen. Mål är det som skapar motivation genom att ge gruppen ett 

gemensamt uppdrag och ändamål, och genererar både engagemang och känslor kring en kollektiv 

strävan. Mål kan även ses som styrande för vilka handlingar som är önskvärda eller ej, och 

tjänstgör därigenom som ett normativt regelverk, vilket även gör mål till ett sorts 

ordningsskapande system (Nilsson, 2005, s.46). En brist på känsla av riktning och målsättning 

kan genom detta producera konflikter och sammanstötningar inom gruppen (Nilsson, 2005, 

s.46f). Klara mål är i samma mening också väsentliga för att hantera konflikter som uppstår både 

mellan medlemmar och angående problematik som påverkar gruppen som helhet (Nilsson, 2005, 

s.48). Kollektiva målsättningar kommer att bidra med en starkare ”vi-känsla” och en likformighet 

strukturerar sig runt medlemmarnas tankar och handlingar, och därigenom skapas en 

gruppidentitet (Nilsson, 2005, s.47). Det finns dock alltid en växelverkan mellan gruppens och 

individens mål, på grund av att individernas personliga målsättningar måste inkvarteras och 

samordnas jämsides med de kollektiva gruppmålen. Genom detta sker en utväxling av 

målsättningar, till följd av att individen gagnar kampen att nå gruppens mål, och gruppen gagnar 

individens kamp att nå sina egna mål (Nilsson, 2005, s.50). För att uppnå både kollektiva och 

individuella mål behövs det motivation. Motivation kan alltså beskrivas som en slags drivkraft, 

som behövs för att kunna uppfylla målen, och hjälper till att föra vår behov framåt (Nilsson, 

2005, s.54).  

Författaren beskriver att en kontinuerlig dialog och kommunikation mellan medlemmarna är 

väsentlig för att kunna diskutera vilka målen är och hur man mest effektivt når dem (Nilsson, 

2005, s.46). Kommunikation är ett antal budskap som överförs mellan individer där man 

förmedlar sina känslor, värderingar och tankar till andra personer där de tillsammans skapar 

mening och definierar sitt samspel (Nilsson, 2005, s.127). När man kommunicerar inom en grupp 

blir samspelet mer komplicerat då man måste ta hela gruppen i beaktande, och därigenom måste 

alla medlemmars tankar och åsikter räknas in för att samspelet ska kunna fungera. (Nilsson, 2005, 

s.128).  

I sin bok Proteus Paradox skriver Nick Yee (2014) om hur det finns tre huvudsakliga typer av 

motivationer inom MMORPG-spel. Dessa tre typer behöver inte nödvändigtvis vara skilda från 

varandra, utan individen kan ha en kombination av flera sorters motivationer (Yee, 2014, s.29). 

Den första typen av motivation är prestation (achievement) och handlar om att spelaren har ett 

målinriktat synsätt och en strävan att avancera och bli starkare. Denna motivation uttrycker sig på 

olika sätt genom att vissa spelare söker denna prestation genom olika tillvägagångssätt i spelet. 

Vissa föredrar att engagera sig i aktiviteter som involverar att spelarna ställs mot varandra, PVP 
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(Player-Versus-Player), medan andra fokuserar på att bli så mäktiga som möjligt inom spelet och 

på det sättet uppnå erkännande och respekt från andra spelare (Yee, 2014, s.30). Det finns även 

spelare som främst fokuserar på att beräkna och kalkylera hur de ska kunna maximera deras 

karaktärs egenskaper och utrustning (Yee, 2014, s.31).  

Den andra typen av motivation är social interaktion och handlar om att spelaren vill att skapa 

relationer med andra spelare (Yee, 2014, s.29). Denna motivation uttrycker sig också på olika 

sätt. För vissa är spelet en chans att knyta nya kontakter och träffa nya människor medan det för 

andra inte behöver handla om att skapa bestående relationer utan de finner endast tillfredsställelse 

från att det finns en social aspekt i spelvärlden. Många spelare söker dock aktivt efter att bilda 

nya bekantskaper och vänskapsrelationer inom spelet (Yee, 2014, s.31). Lagarbete är en viktig del 

av den sociala motivationen, där spelare känner välbehag i att samarbeta med andra (Yee, 2014, 

s.32). 

Den tredje typen av motivation är immersion och handlar om att spelaren vill känna att man är en 

del av spelets historia och värld. Detta kan göras genom att exempelvis komma på en 

bakgrundshistoria till sin karaktär, vilket får spelaren att känna sig förankrad både till karaktären 

man spelar och världen den lever i (Yee, 2014, s.32). Denna motivation kan också uttrycka sig på 

olika sätt. Vissa lägger tyngd på att fördjupa sig i en egenskapad roll och interagera med andra 

rollspelande individer utifrån denna, medan andra fokuserar på att lära sig så mycket som möjligt 

om spelets historia och de karaktärer som bebor världen. (Yee, 2014, s.33). Andra spelare 

uppskattar spelen för dess förmåga att tillhandahålla en spännande och nyanserad virtuell värld 

(Yee, 2014, s.34).  

Nilsson (2005, s.73) menar också att roller har ett antal funktioner som på olika sätt verkar för 

gruppens fortlevnad. Det skapas en allmän struktur i gruppen där rollerna fungerar som ett 

bindande element mellan medlemmarna (Nilsson, 2005, s.73). Rollerna tar ofta formen av en 

generalisering av gruppmedlemmens beteendemönster och sätt att tänka. En person som till 

exempel anses vara skämtsam får etiketten ”komikern” i gruppen (Nilsson,  2005, s.77). Denna 

etikett kan lätt leda till en näst intill tvingande rollpositionering, vilket får rollerna att ses som 

fasta. En typ av etikett kan vara att tilldela någon en social roll, vilket bidrar till att 

förutsägbarheten kring personerna och deras roll i gruppen ökar. Detta resulterar i att de sociala 

interaktionerna blir mer lätthanterliga och varje medlem och tillhörande roll får en specifik plats i 

gruppen, vilket alstrar ett beroende medlemmarna sinsemellan (Nilsson, 2005, s.74). Det handlar 

dock om rollfunktioner snarare än fasta roller. Funktionerna kan växla mellan varandra och 

innehas av flera personer samtidigt, men kan skilja sig i styrka beroende på person (Nilsson, 
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2005, s.77). Inom gruppen finns det två olika rollfunktioner som båda är nödvändiga för gruppens 

fortlevnad. Dessa kan förklaras som uppgiftsroller och samspelsroller (Boddy, 2002, Refererad i 

Nilsson, 2005, s.78). Uppgiftsrollerna har som funktion att hantera och administrera arbetet och 

målen. Mer utförligt handlar uppgiftsrollen om att organisera och skapa en mer arbetsinriktad 

gruppmiljö. Rollen handlar även om att tydliggöra regler och ha hand om arbetsfördelningen men 

också om att lyssna på andras förslag och svara på den eventuella kritik som uppstår. 

Samspelsrollerna har istället hand om relationerna och kommunikationen inom gruppen för att 

skapa en bättre sammanhållning. Rollens syfte är här att fungera som en stödjande pelare och 

komplimentera de andra medlemmarna för att skapa en bättre stämning. Rollen lägger hög vikt 

vid att få medlemmarna att komma överens och förebygga eventuella konflikter. Genom att 

förbättra kommunikationen skapas en mer öppen atmosfär där medlemmarna uppmuntras till att 

uttrycka sig själva och visa sina känslor (Nilsson, 2005, s.78). Kortfattat kan man säga att 

uppgiftsrollerna är mer inriktade mot struktur och samspelsrollerna är mer inriktade på att bidra 

med stöd och uppskattning (Nilsson, 2005, s.79).  

4.2 Emotioner 

I boken Interaction Ritual Chains beskriver Randall Collins (2004) emotionell energi  som det 

som mottas när en samling människor erfar en känsla av hänförelse, handlingskraft och 

engagemang. Under situationer som genomsyras av hög emotionell energi är den gemensamma 

motivationen hög och socialiserandet med andra människor bidrar med en tillfredsställande 

känsla. När individer har låg emotionell energi har motivationen sjunkit till drastiska nivåer och 

gruppens mål känns inte längre tilltalande och lockande (Collins, 2004, s.108-109). Emotionell 

energi bildas under interaktionsritualer och när en sådan är framgångsrik kommer det ske en 

känsloförstärkning genom att de som deltar uppnår en emotionell samstämmighet (Collins, 2004, 

s.49).   

En interaktionsritual består av fyra centrala punkter. Den första punkten dikterar att flera 

människor måste ingå och vara i varandras fysiska närvaro. Den andra punkten handlar om att det 

måste ske en avgränsning mellan den egna gruppen och andra grupper. Den tredje punkten 

handlar om att man måste ha ett ömsesidigt fokus på något, vare sig det handlar om ett rituellt 

objekt eller en viss verksamhet. Den fjärde och sista punkten handlar om att det måste finnas en 

emotionell samstämmighet och mentalitet bland individerna (Collins, 2004, s.48). 

För att en interaktionsritual ska betecknas som lyckad krävs det att individerna känner en 

tillhörighet eller gemenskap till en grupp; att individerna mottar emotionell energi; att individerna 

samlas kring någon gemensam symbolik och visar vördnad för den och att det bildas en 
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gemenskaps- och lojalitetskänsla mot gruppens symboliska kärna (Collins, 2004, s.49). En 

misslyckad ritual kännetecknas däremot av att det emotionella utbytet är knapert och knappt 

existerande samt att den ursprungliga känslan av samhörighet och tillit nästintill försvunnit, här är 

den emotionella energin tämligen låg (Collins, 2004, s.51). En tvingande ritual kännetecknas 

också av att det emotionella utbytet är knapert och kontinuerligt förloras eftersom att individer i 

en sådan situation känner sig pressade och tvingade att delta (Collins, 2004, s.53).  

Lyckade ritualer tillför mer än bara en tillfredsställande känsla, de tillför även ett mått av kunskap 

på grund av att känslorna som uppstått under ritualen och tillsammans med gruppen stannar kvar 

när en specifik ritual avslutats och kan användas i andra situationer. På detta sätt påverkar den 

emotionella energin individen under en längre period även efter att gruppen avslutat sin aktivitet 

(Collins, 2004, s.108). Även misslyckade ritualer har en långvarig effekt, men karaktäriseras 

istället av negativ emotionell energi som potentiellt kan inträda i andra situationer när de inte är 

tillsammans med gruppen (Collins, 2004, s.108-109).  

5. Metod 

5.1 Forskningsdesign 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att besvara våra frågeställningar, 

detta för att vi menar att kvalitativa metoder ger en djupare förståelse för de individperspektiv 

som vi undersöker. Vi använder oss av intervjuer för att  intervjupersonerna själva ska få 

reflektera och beskriva vad de menar är det viktigaste. Bryman (2011, s.413) menar att det är 

viktigt att kunna ställa följdfrågor och till viss grad avvika från intervjuguidens ramar för att 

uppnå ett bättre informationsflöde. Den lägre graden av struktur, i motsats till kvantitativ 

forskning, tillåter oss att följa upp andra intressanta ämnen och svar, och detta kan därigenom 

leda till mer utförliga beskrivningar och berättelser. 

5.2 Forskningsansats 

Vi är medvetna om att ingen forskning kan bruka sig av en renodlat induktiv eller deduktiv 

forskningsansats eftersom vi förstår att det alltid sker en växling mellan teori och empiri. Vi är 

också medvetna om att vår förförståelse alltid inverkar på hur vi förhåller oss till 

forskningsprocessen och det undersökta fenomenet. Vi menar att vår forskningsansats blir 

abduktiv i den mening att vi växlingsvis går från empiri till teori, och vice versa, vilket resulterar 

i vad Bryman (2011, s.28) kallar en iterativ process.  
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5.3 Datainsamling 

Vi valde att intervjua personer som har spelat eller fortfarande spelar MMORPG-spel. Detta 

kriterium är för att vi ska kunna samla in relevant information i förhållande till uppsatsens syfte. 

Vi hade även som kriterium att man haft erfarenhet av gruppinteraktion i dessa spel, och detta 

kriterium ställde vi för att försäkra oss om att intervjupersonerna hade vart i situationer där de 

interagerat med andra människor. Sökandet av intervjupersoner påbörjades genom ett 

snöbollsurval, som betyder att man får förbindelser med relevanta undersökningspersoner genom 

att andra personer hjälper forskaren att ta kontakt med dessa. Snöbollsurval har nackdelen att den 

begränsar både möjligheten att generalisera och riskerar den externa validiteten (Bryman, 2011, 

s.197) men detta är dock inte något kvalitativ forskning anser ha central betydelse eftersom att 

den oftast fokuserar på individers egna tankar och ståndpunkter (Bryman, 2011, s.355).  

Vår första kontakt etablerades när vi genomförde en testintervju med en av våra bekanta och 

denna person erbjöd sig att ta kontakt med en av sina bekanta som hade erfarenhet av 

MMORPG’s och gruppspelande. Därefter fick vi successivt fler tips på andra personer som skulle 

kunna vara relevanta för vår undersökning, under intervjutillfällenas gång. På det här sättet 

lyckades vi stämma träff med fyra intervjupersoner som vi ansåg vara av relevans. 

Snöbollsurvalet visade sig dock inte vara tillräckligt för vårt förbestämda urval, och därmed valde 

vi att använda oss av ett målinriktat urval för de två sista intervjuerna, vilket innebär att vi 

försökte finna våra resterande intervjupersoner genom att utifrån vårt syfte och forskningsfrågor 

hitta personer som svarade mot specifika kriterium (Bryman, 2011, s.435). Detta gjordes genom 

att skicka ut en förfrågan i olika grupper på Facebook, där vi förklarade de kriterier vi hade på 

intervjupersoner.  

Vi fick genom vårt urval inte tag på några kvinnliga intervjupersoner till vår undersökning. Detta 

kan möjligtvis ha berott på att den manliga representationen av MMORPG-spelare är större än 

den kvinnliga eller att vår urvalsmetod begränsade oss. Om vi valt ett målinriktat urval från 

början skulle detta eventuellt kunnat ha gett oss ytterligare en dimension om vi aktivt sökt efter 

kvinnliga intervjupersoner. Även brist av tid och resurser kan ha spelat roll i detta eftersom detta 

begränsade sökningen av vårt urval. Avgränsning av ålder och bostadsort  gjordes inte heller på 

grund av samma tid- och resursbegränsningar. Vi är medvetna om att det faktum att samtliga 

intervjupersoner är unga och att de är geografiskt koncentrerade kan verka som eventuella 

felkällor. Det kan också innebära en potentiell begränsning i vår undersökning, men eftersom vi 

fokuserar på subjektiva upplevelser menar vi att det urval vi har fortfarande kan ge oss användbar 

och värdefull information och vara ett betydelsefullt bidrag till forskningen.  
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Vi valde att begränsa oss till sex intervjuer på grund av att vi ansåg att detta antal skulle räcka för 

att besvara våra frågeställningar och uppnå uppsatsens syfte i tillräcklig mån. Samtidigt styrs vi 

av en tidsbegränsning som följaktligen begränsar vidden av vårt arbete.  

I kvalitativa studier krävs en större närhet och engagemang till undersökningspersonerna eftersom 

forskarna strävar efter att kunna förstå kontexten kring svaret, och inte bara svaret i sig (Bryman, 

2011, s.371-372), vilket nödvändiggör noggrann förberedelse och tidsplanering i och med att man 

både måste planlägga intervjuerna och genomföra efterföljande transkribering. Vi ansåg att fler 

intervjupersoner inte skulle gagna vår undersökning, dels på grund av brist på tid och resurser 

men också på grund av att ett för stort informationsflöde under en begränsad tid kan leda till 

bristande kvalitet i arbetet.  

5.4 Presentation av intervjupersoner  

På grund av att personlig information om intervjupersonerna inte har någon betydelse för 

tolkningen av våra resultat har vi valt att utelämna en grundligare presentation. Av våra 

intervjupersoner är sex män, huvudsakligen bosatta i den mellersta delen av Sverige. Vi är 

medvetna om att den geografiska koncentreringen och det faktum att samtliga intervjupersoner är 

unga män kan ha påverkat vårt resultat, och att ett inkluderande av kvinnor skulle kunna ha 

berikat vår forskning, men på grund av tid- och resursmässiga begränsningar har detta vart svårt 

att genomföra. För att försäkra oss om anonymiteten och för att få en bättre överskådlighet har vi 

valt att kodifiera namnen på intervjupersonerna.  

Alfons är en 23-årig man och är bosatt i Ludvika, Dalarnas län.  

Bengt är en 22-årig man och är bosatt i Ludvika, Dalarnas län.  

Calle är en 21-årig man och är bosatt i Eskilstuna, Södermanlands län 

Daniel är en 22-årig man och är bosatt i Örebro, Örebro län. 

Einar är en 25-årig man och är bosatt i Örebro, Örebro län. 

Frank är en 23-årig man och är bosatt i Örebro, Örebro län.  
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5.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden fungerade både som ett underlättande hjälpmedel, genom att man kunde checka av 

vilka frågor som redan ställts, och på grund av detta kunde man gå tillbaka till tidigare frågor om 

något behövde verifieras.  

Det första temat handlar huvudsakligen om vilka olika motivationer individen kan ha för att ingå i 

gruppaktiviteter inom ett MMORPG. Det andra temat handlar huvudsakligen om vilka eventuella 

händelser och situationer som kan påverka en grupps sammanhållning och funktion. Det tredje 

temat handlar huvudsakligen om att få reda på hur intervjupersonerna känner sig känslomässigt 

när de deltar i grupper.  

5.6 Intervjuernas genomförande 

Vi genomförde sex individuella semi-strukturerade intervjuer för att få en uppfattning om 

individernas egna upplevelser kring MMORPG-spelande och gruppsituationer. För att göra det 

mer bekvämt för intervjupersonerna fick de själva välja den plats som intervjun skulle hållas på, 

och även bestämma vilken tid som passade dem. Vi försäkrade oss om att vi hade 

intervjupersonernas samtycke och att de hade förstått informationen. Vi gav dem även tillfälle att 

ställa frågor till oss både före och efter intervjun.  

Båda författarna deltog under intervjuerna för att begränsa eventuella fel. En av intervjuarna förde 

anteckningar för att uppmärksamma eventuella missförstånd och om något behövde förtydligas. 

Den andra personen var den som huvudsakligen höll i intervjun. Vidare genomfördes 

transkribering av intervjuerna, vilka skrevs ut ordagrant.  

5.7 Analysens genomförande 

För att underlätta analysprocessen har vi använt oss av en enklare form av meningskoncentrering 

(Kvale, 2009, s.205).Vi användes oss av detta för att få en mer överskådlig blick över materialet 

så att längre passager och meningar skulle bli mer hanterbara. Därefter har vi använt oss av 

meningskategorisering för att få en bättre överblick över återkommande ämnen. Detta underlättar 

jämförelserna av intervjuerna och uppmärksammandet av vanligt förekommande samtalsämnen 

som är relevant för vårt syfte (Kvale, 2009, s.203). De tre större kategoriseringarna relaterade till 

våra tre frågeställningar och dessa innehöll i sin tur mindre kategoriseringar såsom roller och 

kommunikation, vilket hjälpte oss att dra paralleller till vårt teoretiska ramverk.  
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5.8 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om försäkra sig om att forskningen ska kunna återskapas av andra och hur 

tillförlitlig och konsistent den är (Bryman, 2011, s.49). Eftersom den kvalitativa forskningen 

baseras på subjektivitet, flexibilitet och har kontexten som en grundpelare vid analystillfällen så 

är den dock ytterst svår att återskapa (Bryman, 2011, s.365-366). Våra intervjuer genomfördes 

under inspelning, med hjälp av en diktafon, för att underlätta vårt kommande analysarbete och ge 

möjlighet till att bearbeta materialet utförligare. För att försäkra oss om tillförlitligheten vid vår 

analys har vi anpassat intervjufrågorna till ett mer vardagligt språkbruk för att minimera 

eventuella missförstånd som skulle kunna uppstå. Vi har också under intervjuns gång ställt 

följdfrågor för att få klargörande svar och förebygga potentiella tolkningsfel. 

5.9 Validitet 

Validitet handlar om hur man mäter, identifierar eller observerar det man det man påstår sig att 

mäta (Mason, 1996, 24, refererad i Bryman, 2011, s.352). För att en bedömning av kvaliteten av 

vår forskning ska kunna genomföras har vi tillämpat en alternativ modell för bedömning av 

kvalitativa arbeten (Bryman, 2011, s.354) eftersom den traditionella definitionen av validitet 

oftast används i kvantitativa sammanhang. Genom att fokusera på att så detaljerat som möjligt 

redogöra för individernas upplevelse av den sociala verkligheten försöker vi försäkra oss om en 

så bra överförbarhet som möjligt, det vill säga till vilken grad andra personer kan avgöra om våra 

beskrivningar och redogöranden kan överföras till andra situationer (Bryman, 2011, s.355). På 

grund av att kvalitativ forskning grundar sig på flera olika sorters versioner och sanningar av 

verkligheten är det också viktigt att försäkra sig om trovärdigheten i beskrivningarna. Detta 

genomfördes genom att vi under intervjutillfällena hela tiden försäkrade oss om att vi förstått 

intervjupersonens svar korrekt och genom att vi ställde ett flertal följdfrågor för att få en 

utförligare förståelse (Bryman, 2011, s.354-355). På detta sätt försökte vi försäkra oss om att 

validiteten i våra tydningar och tolkningar överensstämde med intervjupersonernas uttalanden och 

tolkningshorisont. 

För att ytterligare försäkra oss om tillförlitligheten i datainsamlingen närvarade båda författarna 

under intervjutillfällena. På det här sättet har vi ämnat att minska de felkällor som kan uppstå 

genom hörfel, feltolkningar och trötthet.  
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5.10 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om att genom ett representativt urval kunna överföra resultaten till 

andra situationer än den aktuella undersökningen, och därmed göra resultaten och fynden 

tillämpbara på fler situationer och grupper i samhället (Bryman, 2011, s.168). Med vår kvalitativa 

undersökning kan vi dock inte göra några sådana påståenden eftersom vårt urval endast grundar 

sig på sex stycken individer, och genom detta skapas inte heller någon generaliserbarhet. Den 

generaliserbarhet vi kan prata om i kvalitativa undersökningar grundar sig i hur väl vi binder 

samman våra slutsatser med teorin, och inte på grundval av några representativa urval (Bryman, 

2011, s.369). Vårt urval är dessutom för ålderskoncentrerat, litet i antal och likformigt för att en 

generalisering ska kunna ske.  

5.11 Etiska överväganden 

Vår forskning har utförts med de fyra individsskyddskraven i åtanke för att undvika eventuella 

etiska överträdelser på våra intervjupersoner. Vårt första krav är informationskravet, vilket menar 

att intervjupersonen ska ha en klar översikt angående sin egna medverkan i forskningen och vilka 

villkoren är för deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Det andra kravet är samtyckeskravet. 

Här menar man att intervjupersonen måste ge sitt samtycke angående sin medverkan i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Här 

läggs vårt fokus på bevarandet av intervjupersonens anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 

Det sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav menar att de uppgifter som finns samlat om 

intervjupersonerna inte får användas till något annat än just forskningsbruk (Vetenskapsrådet, 

2002, s.14).  

Före våra intervjuer klargjorde vi tydligt dessa fyra krav med intervjupersonerna så att de hade en 

tydlig uppfattning om sina rättigheter och våra förpliktelser kring deras information. De två 

deltagare vi hade kontaktat genom Facebook fick även genom vår utskickade förfrågan en insikt 

om forskningens syfte och om deras egna rättigheter. Likt de andra intervjupersonerna gick vi 

återigen igenom vår förpliktelse till de fyra individskyddskraven före intervjuns påbörjan. Under 

hela vår forskningsprocess har dessa etiska riktlinjer följt vårt arbete, främst under 

intervjutillfällena, men också under forskningens fortgång för att alltid ha intervjupersonernas 

välmående och anonymitet i åtanke.  
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6. Resultat och analys   

6.1 Motivation till gruppspel 

Utifrån analysen av den insamlade empirin har vi upptäckt två huvudsakliga motivationer som 

spelare anger som skäl till medverkan i grupper. Samtliga intervjupersoner har uttryckt vikten av 

båda dessa motivationer som skäl till att gå med i grupper, men vissa lägger mer tyngd på den ena 

kategorin än den andra.  Den första kategoriseringen kan relateras till Yee’s (2014, s.30) 

motivation prestation, vilket hänvisar till spelarnas motivation att göra framsteg och hela tiden 

utvecklas i relation till spelens rankingsystem: 

”Ja, det är ju för att klara av svårare utmaningar, som dom här dungeons, instanser, eller vad man 

ska säga, är det ju.” (Alfons) 

En del av intervjupersonerna nämnde att prestationsmotivationen var det viktigaste för dem när 

de valde att gå med i en grupp, men nämnde samtidigt att de fann tillfredsställelse i att spela med 

andra människor och uppskattade deras sällskap.  

Den andra kategoriseringen vi fann kan relateras till Yees (2014, s.31) motivation som behandlar 

social interaktion, vilket hänvisar till spelares motivation att interagera och knyta an till andra 

spelare, genom att bilda olika former av relationer med dem. En av intervjupersonerna beskriver 

varför han vill delta i grupper inom spelet: 

”… det är ju för att det är roligare att, roligare och inte vara själv liksom, det är ju skönt med 

vänner liksom, att ha någon att prata med om, även om man sitter och spelar spelet kan man ju sitta 

och prata om något helt annat och vara intresserad…” (Bengt) 

Några av intervjupersonerna ansåg att gemenskapen och att spela med andra är den främsta 

motivationen till att gå med i en grupp, men menade samtidigt att prestation också hade en viss 

påverkan på valet att deltaga i olika grupper. I relation till den här motivationen uttryckte 

intervjupersonerna också en glädje inför att samverka och umgås med andra spelare i lagarbete.  

Ingen av intervjupersonerna kunde relateras till Yees (2014, s.32) tredje motivation, immersion, 

som handlar om att spelarna vill känna sig djupt involverade och hängivna i både den virtuella 

spelvärldens historia och spelkaraktärens bakgrundsberättelse. Detta kan handla om att spela en 

påhittad person och identitet för att stärka sin förankring och entusiasm till spelandet. Vår 

tolkning är att de återstående intervjupersonerna istället ansåg att prestation och social interaktion 

var av lika stor vikt i hänseende till deras motivation att gå med i en grupp, eftersom ingen av 

dem gav det ena eller det andra som den främsta orsaken till att medverka i en grupp.  
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”Ja anledningen för WoW det är ju självklart för att klara av spelet, men… ja alltså man dras ju till 

varandra.. till att umgås med folk. Sådär är jag i alla fall, jag vet inte om alla är det men dom flesta 

tycker om att ha mänsklig interaktion med andra så man dras väl till… att bilda någon slags grupp 

liksom, någon slags tillhörighet typ.”(Frank) 

Här ser man att man nödvändigtvis inte behöver inkvartera deltagare i fasta kategorier av en 

specifik typ av motivation, och att man kan ha flera typer av motivation samtidigt. Detta kan 

relateras till Billieux et al. (2013, s.107) studie, vilket menar att kombinationen av olika 

motivationer kunde underlätta för spelaren att uppnå sina mål. Många av intervjupersonerna 

nämner att de har valt att gå med i olika grupper på grundval av olika motivationer. En grupp kan 

för individen vara till för att socialisera med andra människor och uppnå en gemenskap medan en 

annan grupp kan vara till för att uppnå fasta resultat och fortskrida inom spelet.  

Vilken typ av grupp det än handlar om så menar Nilsson (2005, s.47) att gruppidentiteten är 

betydande för att motivationen ska kvarstå och utvecklas. En av intervjupersonerna beskrev att 

det var viktigt att särskilja sig från andra grupper: 

”… då var vi en fullsvensk guild som var högt rankade i världen och jag och mina kompisar tyckte 

att det var respekt bland dom jag spelade med innan att vara i en sådan guild… Det var väl just så 

här att jag ville ha någon slags bekräftelse för mig själv plus att jag ville ta spelandet till en ny 

nivå. Jag ville göra något lite utöver, ja jag ville liksom, som att gå från division 1 till allsvenskan 

eller någonting.” (Frank) 

I det här fallet handlar det om att särskilja sig mot andra grupper genom prestationer. Man kan 

tolka det som att intervjupersonen erfar en prestationsmässig bekräftelse och samtidigt hjälper 

gruppen, i helhet, att nå de överliggande målen som de satt upp. Nilsson (2005, s.50) menar att 

för att få en gruppidentitet krävs det att individen och gruppen båda får ut någonting av sitt 

samspel när de försöker uppnå sina respektive målsättningar, och att de drar nytta av varandra för 

att nå dessa.  

Vilken grupp det än handlar om så är det gemensamma målet det som skapar motivationen att 

fortsätta vara en del av gruppaktiviteter (Nilsson, 2005, s.54). För att motivationen ska vara 

fortsatt stark för individerna i gruppen menar Nilsson (2005, s.46) att det krävs en konstant 

kommunikation kring dessa personers gemensamma mål och att spelarna blir påminda om deras 

motivation att ingå i en grupp. Motivationen växer och fortskrider därigenom för att spelarna 

samlas runt ett specifikt mål, vilket skapar ett kollektivt engagemang och tillåter 

gruppinteraktionerna att fortskrida utan konflikter. Till följd av detta är det intressant att 

undersöka hur intervjupersonerna anser att en grupp ska kunna samarbeta för att nå sina mål och 

få gruppen att fungera och fortleva.  
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6.2 Funktion och varaktighet i gruppspel 

När intervjupersonerna fick chansen att förklara vad de själva ansåg vara viktigt för gruppens 

funktion och varaktighet så förespråkade samtliga medlemmar framförallt öppenhet och en bra 

kommunikation. Samtliga menade även att ledarskap och rollfördelning var viktigt för gruppens 

fortsatta existens. Vi använder oss av Nilssons begrepp angående roller (2005, s.73) och 

kommunikation (2005, s.127) för att tolka intervjupersonernas tankar om hur man bäst får en 

grupp att fungera.  

Kommunikationen ansågs viktig för att potentiella konflikter och missförstånd skulle kunna lösas 

och undvikas. Intervjupersonerna förespråkade att det skulle finnas en öppen dialog mellan 

gruppmedlemmarna och att man även ska vara hjälpsam och tillmötesgående i sin interaktion 

med andra. Nedan ser vi en av intervjupersonernas svar på frågan ” Vad kan du göra för att 

gruppen ska fungera bättre?”:  

”Ja men det är väl kommunikation, det är väl det som är viktigast. Att lyssna på vad alla säger och 

respektera alla liksom. Det är väl det som, men det är väl så med alla grupper liksom. Alla måste 

kunna respektera varandra och man ska kunna lyssna på varandras åsikter och, ta emot dom och 

reflektera över vad dom säger och inte bara ”ja, men jag hör dig.” men kanske bolla lite idéer och 

sådant med alla och låta alla vara delaktiga. Och sedan just att om det hamnar i ett bråk, att liksom 

typ reda ut det då på något sätt, men det är bara kommunikation alltså. Om man kan prata med 

någon så går det oftast att lösa liksom.” (Frank) 

Det här svaret kan anses representera de resterande intervjupersonernas åsikt kring 

kommunikationens viktiga roll för gruppens funktion och bevarande. I ovanstående citat kan vi se 

tecken på att intervjupersonen lägger vikt vid att alla gruppmedlemmar ska få tillfälle att själva 

uttrycka sin egna åsikt och synpunkt. Detta stämmer väl överens med Nilssons (2005, s.127) 

uppfattning om att lyckad kommunikation är bärande för samspelet i en grupp och att varje 

individ fritt måste kunna uttrycka sin egna uppfattningar och ståndpunkter.  

Utifrån intervjupersonernas beskrivningar upptäckte vi att humor och skämtande var en 

ytterligare aspekt av kommunikationen, och något som var viktigt för det sociala samspelet. 

Många av intervjupersonerna nämnde dock humor i relation till olika former av kommunikation, 

vilket de menade fungerade som ett verktyg för att bibehålla en fortsatt god social interaktion. 

Dessa intervjupersoner nämnde i något sammanhang att humor var viktigt för att gruppen skulle 

kunna komma överens. När vi ställde frågan om hur en ny person bör vara för att bli en integrerad 

del av gruppen svarade en av intervjupersonerna följande: 
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Calle: ”Ja att, är man ny så vet man ju inte riktigt vad den här personen vill. Om den ska spela 

seriöst. Hur personen är när den skriver och sådär. Det kan ju vara någon som är väldigt jobbig att 

skriva med också. Att den till exempel, ja, har ett annat sätt att kommunicera. Dom som man inte 

riktigt passar med.” 

I: ”Hur menar du med passar?” 

Calle: ”Ja att man inte riktigt har samma form av humor eller liknande. Annan form av språk i 

spelet när man skriver.” (Calle)  

Intervjupersonen lägger inte endast vikt vid prestation utan också att en ny person ska passa in 

med de andra gruppmedlemmarna i förhållande till gruppens kommunikationssätt. I ovanstående 

citat exemplifieras humor som en väsentlig del av gruppens kommunikation. Detta kan relateras 

till det vi nämnde tidigare om att samspelet är beroende av hur pass effektiv och tydlig 

kommunikationen är mellan gruppmedlemmarna (Nilsson, 2005, s.127-128). Vi tolkar 

intervjupersonens svar som att ett annorlunda kommunikationssätt, i det här fallet humor, kan te 

sig problematisk och hindrande.  

Intervjupersonerna beskrev att roller och rollfördelning var en betydelsefull del i att få en 

fungerande grupp och få den att hålla ihop. Samtliga intervjupersoner nämnde att roller var 

väsentliga för gruppens struktur i och med att alla måste uppfylla sina roller för att gruppen ska 

kunna ha en god samverkan. Detta kan relateras till Zhongs (2011, s.2360) studie, vilket tyder på 

att normer både stärker engagemanget för det gemensamma målet och sammanhållningen inom 

gruppen.  

Många av intervjupersonerna pratar om roller på två olika sätt, dels de integrerade spelrollerna, 

såsom krigare och magiker, och de sociala rollerna, exempelvis den glada och peppande 

personen, vilket de anser viktiga för gruppens sammanhållning och engagemang. Andra 

intervjupersoner lade mer tyngd på enbart den sociala rollfördelningen. Under en av intervjuerna 

diskuterade vi vilka typer av roller som finns inom gruppen:  

”Ja men det är ju oftast, oftast så är det ju den rollen som man uppfyller i spelet. Om man tankar 

eller om man ska heala. Det är ju dom, mest betydande rollerna, men sedan ka man ju ha, olika 

roller inom gruppen också. Man kanske, ja som jag, det finns ju professions då man kan göra grejer 

och då kan det ju vara så att du har ett profession som många i guildet behöver. Och då hjälper 

man ju varandra på det sättet och då fyller man ju ännu en roll…” (Daniel) 

Förutom de sociala rollerna förklarar även intervjupersonen vikten av vad vi kallar 

spelintegrerade roller. Intervjupersonen uppmärksammar två spelintegrerade roller som inverkar 

på bevarandet av gruppen. Intervjupersonen beskriver först att typen av spelkaraktär, om man 
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”tankar” (försvarar andra spelare mot monster) eller ”healar” (skyddar och läker spelare som är 

skadade), är centrala roller för gruppens funktion. Sedan nämner intervjupersonen att 

”professions”, yrken inom spelet, är ytterligare en betydelsefull roll eftersom den ger individen en 

specifik uppgift som är nödvändig för andra spelare i gruppen. Dessa roller skapar ett ömsesidigt 

behov mellan gruppmedlemmarna (Nilsson, 2005, s.73). Genom att dessa roller är igenkännliga 

och tydliga skapas en trygghet och struktur inom gruppen och mellan medlemmarna (Nilsson, 

2005, s.75-76).  

Intervjupersonerna menar att de sociala rollerna har ytterligare en förbindande effekt mellan 

medlemmarna: 

”Att, ja, men alltså samma personligheter. Alltså det gör ju ganska mycket att ha någon som är lite, 

en är ledare, en är den här tysta, smarta killen som bara är extremt duktig och kines och sen har du 

ju den här sociala som tjålar och törs säga någonting istället liksom, att han ”announcar” nu är det 

så och nu händer det, och sen kanske du har den här som är extremt engagerad i PVP och blir 

förbannad så snabbt det händer någonting som går åt helvete, och sen har du den här, ja, inte fan 

vet jag vad vi ska ta, sista personlighetstypen. Men ni förstår lite vad jag menar, att tillsammans 

blir det bra. Jag anser att det är bra att vara lite olika för att bilda en bra grupp” (Alfons)  

Utifrån ovanstående citat tolkar vi det som att intervjupersonen menar att det behövs olika roller 

för att de ska kunna komplettera varandra och skapa en funktionell grupp. Dessa olika sociala 

roller tar formen av etiketter, vilkas syften är att skapa en säkrare och för individen klarare 

förståelse för varje rolls plats i gruppen. Utifrån teorin kring roller och rollfunktioner kan 

intervjupersonens uttalande relateras till varje gruppmedlems behov av igenkännbara och 

enhetliga roller för att uppnå predicerbarhet  (Nilsson, 2005, s.77), vilket i sin tur ökar gruppens 

chanser för ett fortsatt effektivt samarbete. Dessa typer av roller är dock inte de enda som behövs 

för en fungerande grupp, vilket uppmärksammas i intervjupersonernas uttalanden. Flera av 

intervjupersonerna menar att  medling är en viktig del för att förhindra och förebygga potentiella 

problem som kan uppstå i gruppen och kan hjälpa till att hålla en fortsatt god stämning mellan 

gruppmedlemmarna: 

”Ja dels prata med folk och vara aktiv och social och så, men även kanske om man ser att folk 

börjar gräla och så att kanske försöka gå in, om man kan liksom, och försöka se, varför och försöka 

hjälpa till att styra upp det så att dom inte, börjar gräla med varandra och vara arga. Man försöker 

medla så att säga.” (Daniel) 

Intervjupersonen beskrev att det är viktigt att ha ett utåtriktat förhållningssätt för att motverka de 

problem som kan tänkas uppstå mellan gruppmedlemmarna. Intervjupersonen beskriver detta som 

ett stöd för övriga medlemmar i gruppen och något som motiverar dem till en positivare och mer 
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öppen interaktion. På samma sätt inleds ovanstående citat med intervjupersonens 

uppmärksammande över vikten av en person som är aktiv och tillmötesgående. Intervjupersonen 

fortsätter med att understryka att konfliktlösning är viktigt i bevarandet av en fungerande grupp. 

Denna typ av förhållningssätt kan relateras till en av de roller som Nilsson (2005, s.78) menar är 

viktig för att gruppen ska ha möjlighet att fortleva, nämligen samspelsrollen. En central uppgift 

för samspelsrollen är att få de resterande medlemmarna i gruppen att samsas och visa varandra 

respekt.  

En grupp kan dock inte förlita sig enbart på en stödjande social struktur, utan den behöver även 

en organiserad, systematisk struktur. Vi kan observera att intervjupersonerna framställer 

organisation och administrering som viktiga komponenter för att lyckas med samspelet inom 

gruppen. Många intervjupersoner uttrycker att ledarskapet är väsentligt för att kunna ha en fullt 

fungerande grupp, och att ledarrollen måste ha vissa specifika kvalitéer för att lyckas. En av 

intervjupersonerna uttrycker sina åsikter kring ett bra ledarskap på det här viset: 

”Ja, en som är utsedd ledare liksom, så är det. Det tror jag behövs, i alla fall i sådana här 

sammanhang när man vill nå resultat. Sen när man bara gör någon social grej helt utan anledning, 

höll jag på att säga, utan att försöka uppnå någonting så då är det ju, då behöver man inte ha det, 

utan det är ju dom som kan styra alla, som någon lyssnar på och säger att ”nu gör vi så” och då gör 

alla så, så det behövs ju.” (Alfons)  

Här beskrivs det intervjupersonen anser vara väsentligt för ett bra ledarskap, att det behövs någon 

som styr gruppen för att bättre kunna nå goda resultat och skapa bättre förutsättningar för ett 

effektivt samarbete. En annan intervjuperson nämner ytterligare en aspekt som han tyckte var 

viktigt i förhållande till ledarskap: 

”Jo men det är någon som lyssnar. Man lyssnar på dom som man leder så att säga. Man kan ta 

kritik och man kan ta förslag och sådär. Alltså även om jag är ledaren och har sista ordet, att man 

inkluderar dom andra i vissa beslut där alla kan behövas och att man lyssnar och bryr sig om dom. 

Att om det är någon som beter sig illa mot någon annan att man säger till då. Att man bryr sig helt 

enkelt.” (Daniel)  

Här lägger intervjupersonen istället vikt vid att ledarskapet ska innehålla en ömsesidig respekt 

mellan ledaren och gruppmedlemmarna samt att ledaren bör kunna lyssna på andras åsikter och 

vara öppen för gruppmedlemmarnas egna tankar och idéer. Båda dessa citat kan härledas till vad 

Nilsson (2005, s.78) kallar uppgiftsrollen, vilken han menar är komplementär med samspelsrollen 

för att gruppen ska kunna uppnå en varaktighet. Citatens beskrivningar angående ledarskapets 

uppgifter och förmågor överensstämmer på många sätt med definitionen av uppgiftsrollen. Denna 
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roll ämnar att, till skillnad från samspelsrollen, organisera gruppen till en resultatinriktad 

verksamhet där tydliga direktiv och planering är viktiga segment för gruppens funktionalitet. 

Uppgiftsrollen bör även nyttja ett pedagogiskt och tillmötesgående förhållningssätt gentemot 

deltagarna i gruppen. Nilsson (2005, s.79) menar också att en dialog är viktig för att försäkra sig 

om att de övriga i gruppen känner sig delaktiga i de beslut som tas, samtidigt som uppgiftsrollen 

måste vara redo att respektera andras åsikter och ta åt sig av konstruktiv kritik.  

Genom att samspel i grupp innebär en närbelägen och kontinuerlig interaktion med andra 

människor för detta naturligt med sig en rad olika känslor. Till följd av detta är det intressant att 

undersöka hur intervjupersonerna känner sig medan de medverkar i gruppaktiviteter och även i 

vilka situationer som de erfar dessa känslor, vare sig de är positiva eller negativa.  

6.3 Känslor och gruppspel 

Samtliga intervjupersoner har förhållit sig till olika former av stämning och känslouttryck under 

sin beskrivning av det samspel som förekommer mellan gruppmedlemmarna. Stämningen och 

känslouttrycken består dock inte endast utav positiva eller negativa aspekter i opposition till 

varandra, utan förändras ständigt utefter de situationer som gruppen och individen erfar. 

Intervjupersonerna nämner både fördelar och nackdelar med en grupp ur ett känslomässigt 

perspektiv. När vi ställde frågan ”När jag spelar tillsammans med en grupp så känner jag mig…?” 

uttryckte sig en av intervjupersonerna på detta sätt: 

Daniel: ”Delaktig.” 

I: ”Varför?” 

Daniel: ”Det är ju oftast som jag har sagt att man, man spelar ju med en grupp för att nå ett mål. 

Och det är en väldigt härlig känsla, speciellt när man har jobbat väldigt länge mot ett mål. Jag vet 

ju personligen med det här guildet liksom. Man kan ha jobbat på en boss dom senaste 3 månaderna 

och när man väl klarar det då så är man ju, ja det är en väldigt, väldigt bra känsla att veta att vi 

tillsammans har gjort det här. Då känner man sig väldigt bra.” (Daniel)  

Här beskriver intervjupersonen en situation där han känner att ett gemensamt mål bidrar med en 

tillfredsställande känsla och att samarbetet med övriga gruppmedlemmar skapar en kollektiv 

drivkraft. När målet sedan nåtts menar intervjupersonen att det uppstår en ännu starkare känsla av 

tillfredsställelse och förtjusning i och med att man åstadkommit detta tillsammans. Detta relaterar 

vi till Collins (2004, s.108) begrepp hög emotionell energi. Hög emotionell energi innebär att 

individer erfar glädje och nöje i sin interaktion med andra och att det existerar en kollektiv och 

ömsesidig viljeinriktning. Samtliga intervjupersoner uttryckte ett liknande förhållningssätt och 



   27 

 

medföljande positiva känslor när de var tillsammans i grupper, vilket vi också tolkar vara tecken 

på hög emotionell energi. Även i Zhongs (2011, s.2360) studie berörs att individer som deltar i 

gruppspel erfar stärkta känslor, till exempel ett bättre självförtroende.  

Samtidigt gav flera intervjupersoner även exempel på situationer då gruppen gett dem känslor 

som påverkat dem negativt och bidragit till att det kollektiva spelandet inte längre kändes lika 

tilltalande. En av intervjupersonerna beskrev sin upplevelse på detta sätt: 

”Många gånger har det tyvärr varit så att någonting i spelet liksom att, ja dels kan det ha varit så att 

vi tröttnat på att, vi klarar inte det vi vill göra och då orkar vi inte, men sedan har jag varit med om 

också att det blivit drama mellan personer i gruppen. Alltså oftast ledarna i gruppen börjar gräla, 

antingen med varandra eller börjar gräla med någon i gruppen. Och så slutar det med att allting 

löses upp liksom. Bara för att två personer blir arga på varandra bara.” (Daniel)  

Intervjupersonen beskriver att han tappat motivationen på grund av konflikter inom gruppen och 

dåliga spelresultat. Han nämner även att gruppens gemensamma mål har blivit försummade och 

efter hand övergivna på grund av meningsskiljaktigheter. I detta fall tolkar vi det som att 

intervjupersonen har låg emotionell energi, vilket enligt Collins (2004, s.108-109)  betyder att 

viljan och drivkraften att vara i gruppen har minskat, samtidigt som de gemensamma målen inte 

längre anses attraktiva. Genom gruppmedlemmarnas låga emotionella energi blir resultatet i 

denna situation att gruppen inte längre kan fortsätta att existera, och händelsen kan relateras till 

Collins (2004, s.51) begrepp misslyckad ritual. När en ritual misslyckas blir resultatet att det 

ömsesidiga förtroendet reduceras och solidariteten kraftigt minskar i och med att den emotionella 

energin har blivit lägre.  

Intervjupersonerna har uppmärksammat andra situationer som potentiellt kan skifta den 

känslomässiga stämningen i gruppen. Många av intervjupersonerna beskriver att de känt sig 

tvingade att deltaga och prestera i gruppaktiviteter och att de därigenom känt att motivationen att 

spela har minskat. En av intervjupersonerna beskriver en situation där gruppen känner sig 

pressade att prestera: 

”alltså då vi skulle spela raiden så finns det mycket press på alla individer att, vad heter det nu, 

”put-up-or-shut-up” liksom, dom måste visa att dom kan någonting, det finns en press att faktiskt 

klara något…” (Einar)  

Intervjupersonen berättar att både han själv och gruppen känner ett prestationskrav i relation till 

den gruppaktivitet de genomför, i detta fall en ”raid”. Han framställer att det ”börjar kännas mer 

som ett jobb än ett nöje” i denna situation. Vi tolkar det som att man här kan se ett exempel på en 

tvingande ritual, vilket Collins (2004, s.53) beskriver som gruppmedlemmarnas krav och 
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prestationsångest i relation till en specifik uppgift eller situation, och att detta medför reducerad 

emotionell energi Intervjupersonen menar dock att den låga emotionella energin som den 

tvingande ritualen alstrar kan stoppas och motarbetas:  

”Det är väl, alltså om man går in och spelar och så bara gör man lite såhär tokigt, alltså det kan 

vara som, vi var lite bittra senaste gången vi skulle spela för någon vecka sen och då började vi 

leka runt med bilarna i spelet istället, hålla på och putta varandra ut för stup och ha sig och då 

började alla bli sjukt, det var väldigt roligt. För det var ingen, ingen hade förväntat sig att vi skulle 

sitta och leka, liksom, death car, utan vi skulle sitta och dö i en raid. Då blev det bättre stämning”. 

(Einar)  

Intervjupersonen berättar att lättsammare och mer lekfulla aktiviteter, där gruppmedlemmarna 

kunde underhålla sig med valfria sysslor och de negativa känslorna av prestationsångest inte var 

närvarande, bidrog med en bättre stämning. Vi tolkar det som att intervjupersonen beskriver att 

mängden emotionell energi skiljer sig i olika aktiviteter, och för att kunna balansera ut den lägre 

emotionella energin de erfar i en situation behövs det kontrasterande aktiviteter där ritualen inte 

känns tvingande, i denna specifika händelse genom att åsidosätta sina förpliktelser för tillfället.  

Samtliga intervjupersoner nämnde även att de erfor mer positiva känslor när de deltog i aktiviteter 

tillsammans med gruppmedlemmar som de kände sedan tidigare, i verkliga livet, och menade att 

detta påverkade spelupplevelsen. När vi diskuterade med Daniel kring vilken påverkan tidigare 

kontakt i verkliga livet hade på det känslomässiga samspelet beskriver han att detta förbättrat och 

intensifierat känslorna: 

”Det gör ju att man, när man har en mer riktigt vänskap så att säga, så blir det ju att man kan prata 

om, ja man connectar på ett helt annat sätt. Man kan prata om mera grejer liksom och man öppnar 

upp för varandra på ett helt annat sätt, än när man bara känner varandra i spelet.” (Daniel)  

Här beskriver Daniel att han känner en större samhörighet med personer som han känner i 

verkliga livet, och att detta gör det lättare för honom att uttrycka sig mer uppriktigt. Vi tolkar det 

som att han menar att detta förstärker den känslomässiga stämningen inom gruppen. Vi relaterar 

detta till Collins (2004, s.48) teori att en kroppslig närvaro krävs för att interaktionen ska kunna 

ske. Utifrån intervjupersonernas svar tolkar vi det dock som att en initiell fysisk närvaro krävs för 

att en känsloförstärkning ska ske, och att medvetenheten om varandras fysiska existens kommer 

att bidra med en intensifiering av emotionell energi.  

Flera intervjupersoner uttryckte även att de någon gång gått från att enbart känna varandra genom 

spelet till att fysiskt interagera med varandra.Vissa av intervjupersonerna menade dock att det 
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fysiska mötet inte anmärkningsvärt skiljde sig från den virtuella kontakten. Frank beskriver sitt 

första möte med sina klanmedlemmar i verkligheten: 

”Nej det var inte konstigt, det var väl att man kanske inte var, man var lite mer tillbakadragen då, 

men det kändes så naturligt för att man hade hängt med dom så mycket på internet ett tag liksom. 

Det hade, vi hade snackat säkert tusen timmar med varandra så det var ju inte jättekonstigt.” 

(Frank)  

Intervjupersonen berättar att den inledande tveksamheten inför mötet övergick till en normal och 

avslappnad stämning genom att de spenderat så mycket tid tillsammans inom spelet. Även detta 

kan relateras till Collins (2004, s.48) teori angående den fysiska närvarons väsentlighet för en 

lyckad interaktion, och vi tolkar intervjupersonernas beskrivningar som att det fysiska mötet 

tillför ett mått av emotionell energi. Dock menar vi att den ansenliga mängd tid de spenderat 

tillsammans i den virtuella världen möjligtvis skulle kunna fungera som ett komplement eller 

modifikation av den kroppsliga närvarons behövlighet.  

7. Slutsats 

Vår slutsats av analysmaterialet inleds med vad intervjupersonerna anser vara de främsta 

anledningarna till att bli medlem i en grupp och delta i aktiviteter inom denna grupp. De främsta 

motivationerna för en individ att ingå i en grupp är relaterat till prestation och social interaktion, 

det vill säga att antingen göra framsteg inom spelet eller att bilda relationer med andra människor 

(Yee, 2014, s.29-30). Utifrån vår undersökning tolkar vi dock det som att dessa motivationer kan 

existera jämsides med varandra inom en grupp eller vara skilda åt genom att man är medlem i 

flera grupper samtidigt, som kan ha olika egenskaper och mål. I enlighet med Nilssons (2005,s. 

24) teori har vi funnit att en särskiljande gruppidentitet är väsentlig för att motivationen ska 

kunna växa och sporra medlemmarna inom gruppen.  

Vi följer upp med att fråga vad intervjupersonerna anser behövs för att en grupp i spelvärlden ska 

kunna fungera och fortsätta att existera. Kommunikation uppmärksammas som en viktig del för 

att gruppen ska kunna hålla ihop och att alla ska få en chans att prata öppet. Detta stämmer väl 

överens med Nilssons (2005, s.46) teori att kommunikation är väsentlig för gruppens struktur. 

Intervjupersonerna tar också upp humor som en bidragande faktor till att en grupp kan lyckas 

undvika konflikter och problematik. Förutom kommunikationen tolkar vi det som att  

intervjupersonerna menar att en viss rollfördelning är av relevans för gruppens sammanhållning. 

Intervjupersonerna menar att de integrerade spelrollerna gav en större förutsägbarhet och struktur, 

medan sociala roller bidrog till en variation av personligheter med olika typer av färdigheter som 
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gruppen behöver för att fortleva. Även detta stämmer väl överens med Nilssons (2005, s.73) teori 

angående rollers betydelse för gruppens stabilitet och struktur. För en fortsatt varaktighet menar 

intervjupersonerna att det behövs individer som kan ge stöd och skapa en öppnare atmosfär för att 

hålla motivationen öppen och hjälpa till att lösa konflikter. På samma sätt menar Nilsson (2005, 

s.78) att en samspelsroll är behövlig för att en frispråkighet ska kunna råda och därigenom stärka 

motivationen. Nilsson (2005, s.78f) menar också att det krävs en uppgiftsroll för att gruppen ska 

kunna fortsätta existera, vilket stämmer väl överens med intervjupersonernas beskrivningar 

angående vikten av ett ledarskap som är pedagogiskt och som framhåller en öppen 

kommunikation, samtidigt som den kan styra gruppen mot ett effektivt lagarbete.  

Angående intervjupersonernas känslomässiga upplevelse av gruppen, uppmärksammas det att ett 

gemensamt mål med gruppspelet är viktigt och ger individerna positiva känslor. Konflikter och 

prestationskrav i gruppen ger istället negativa upplevelser och känslor genom att de gemensamma 

målen glöms bort eller åsidosätts. Resultatet blir att förtroendet och den tillit som skapats inom 

gruppen minskar. Vi relaterar detta till hög respektive låg emotionell energi, där det gemensamma 

målet bidrar med en emotionell samstämmighet och förbindande upprymdhet medan den låga 

emotionella energin uppstår när det gemensamma målet inte är lika självklart och åtråvärt för 

individen (Collins, 2004, s.108-109). Det behövs en variation av aktiviteter för att kunna 

bibehålla en fortsatt god stämning inom gruppen genom att spelandet inte endast blir fokuserat på 

en resultatinriktad aspekt. Vi relaterar detta till Collins (2004, s.53) begrepp tvingande ritual, 

vilket inträffar när individen inte längre anser aktiviteten emotionellt tillfredställande men ändå 

känner ett tvång att genomföra den. Genom variationen av aktiviteter tolkar vi det som att 

intervjupersonerna tillfälligt kan undvika de tvingande ritualerna och istället utföra ritualer där 

alla individer erfar höjd emotionell energi. Vi tolkar det som vissa av intervjupersonerna anser att 

en variation av aktiviteter är nödvändig för att de ska kunna uthärda tvingande ritualer som 

dränerar emotionell energi. 

Spelandet i grupp tillsammans med sådana man känner i verkliga livet gav upphov till ett mer 

positivt förhållningssätt gentemot gruppen. Detta relaterar vi till Collins (2005, s.48) teori 

angående att en kroppslig närvaro krävs för att en interaktionsritual ska kunna ske, vilket kan 

sammanlänkas med att samtliga intervjupersoner kände positiva känslor i interaktion med spelare 

de kände i verkliga livet.  När intervjupersonerna träffade människor som man lärt känna i spelet i 

verkliga livet gav det dock inte upphov till en förbättrad gruppinteraktion, utan den tid man 

spenderat tillsammans i den virtuella världen sågs som tillräcklig för att skapa en god 

känslomässig kontakt. Genom att ha interagerat med varandra under en lång tidsperiod har en 
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relation skapats som inte verkar skilja sig märkvärt från verkligheten. Vi tolkar det som att vissa 

av intervjupersonerna, till skillnad från Collins, anser att en kroppslig närvaro inte är nödvändig 

för att en interaktionsritual ska lyckas.  

8. Diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka och belysa hur och varför man väljer att ingå i 

gruppinteraktioner med andra spelare inom MMORPG-spel, få en insyn i vad som hjälper 

gruppen att fungera och hålla samman och även granska varför och hur känslor påverkar 

samspelet inom gruppen.  

Vi kan alltså se att våra intervjupersoner lägger stor vikt vid ett flertal olika typer av samspel 

under onlinespelandet och att samtliga har sina egna individuella skäl att deltaga i dessa. Våra 

resultat tyder på att spelarna föredrar att ingå i sociala interaktioner, men att det ”sociala” inte 

endast innebär att man deltar i avslappnande och planlösa interaktioner. Mycket av det sociala 

beteendet verkar kunna ske under mer disciplinerade former där det sociala framställs genom en 

organiserad och gemensam målsättning. Vår uppfattning är att onlinespelvärlden på många sätt är 

mer lik den verkliga världen än vad vi först trodde. Det vi först förväntade oss upptäcka var 

kontrasterande spelarmotivationer som var vitt skilda från varandra. Vad vi upptäckte var dock att 

spelarmotivationer kunde integreras och sammanblandas och att intervjupersonerna hade ett 

flerdimensionellt förhållningssätt till sina mål och intressen. Detta kan relateras till Billieux et al. 

(2013, s.107) studie, vilket visar att spelare lättare kunde uppnå sina egna mål om de 

kombinerade flera typer av motivation och att olika motivationer påverkade hur spelarna 

handlade inom spelet. Även Yee (2014, s.29) nämner att spelare kan ha flera olika 

konfigurationer och uppbyggnader av motivationer.  

Angående våra slutsatser kring gruppens funktion och varaktighet så har vi upptäckt att struktur 

och ordning är viktig för alla typer av interaktion, vare sig det handlar om prestationsmässiga 

aktiviteter eller enbart i syfte av underhållning. Denna struktur tar sig uttryck i att det verkar 

behövas olika rollfunktioner, kommunikation och en tidsmässig planering för att 

gruppinteraktionen ska kunna fungera effektivt. Detta kan liknas vid Zhongs (2011, s.2360) 

studie, vilken tar upp att normer skapas av gruppspel, vilket både skapar ömsesidigt beroende och 

stärkt intresse för det gemensamma målet. Vidare forskning skulle kunna vara att man undersöker 

hur effektiv interaktion inom spel kan jämföras med interaktion i verkliga livet, och huruvida 

villkoren för struktur kan ta sig uttryck på olika sätt.  
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När det gäller den känslomässiga aspekten förväntade vi oss att intervjupersonerna skulle vara 

någorlunda partiska i sin framställning av onlinespelandets positiva sidor för att återge det i ett 

bättre sken. Detta kan enligt våra personliga erfarenheter vara lätt när det gäller sådana ting som 

har stor betydelse för individen. Det framkom dock att så inte var fallet, då intervjupersonerna i 

själva verket var lika öppna med både negativa och positiva känslor i relation till onlinespelens 

gruppinteraktion. Vi tror dock att de positiva känslorna överväger de negativa eftersom 

intervjupersonerna ändå väljer att fortsätta spela, men detta kan vara en intressant aspekt att 

undersöka ytterligare om tillfälle skulle ges. Genom att våra två föregående frågeställningar är så 

pass beroende av att den känslomässiga stämningen är balanserad och ömsesidig menar vi att det 

är en viktig aspekt av spelandet som behöver undersökas närmare. Vi tolkar det som att både 

motivationen och varaktigheten av gruppen är tätt sammanflätad med individens känslomässiga 

tillstånd. Även Zhongs (2011, s.2360) studie visar att känslor är högst närvarande i interaktionen 

med andra genom att individerna använder varandra som stöd, och att självförtroendet stärks i 

gruppspel med andra.  

En potentiell felkälla i relation till känslodelen i vår undersökning kan vi se i behovet av en 

kroppslig närvaro för att en interaktionsritual ska kunna ske (Collins, 2004, s.48). Vi väljer att 

använda oss av en alternativ syn utifrån vårt empiriska material. Vi menar att spelarens karaktär, 

som genom en process konstrueras och formas av spelaren själv, potentiellt kan ses som en 

förlängning av spelarens kropp och därmed skapas en närvaro och en länk till andra spelare. 

Denna närvaro kan inte direkt ersätta den kroppsliga närvaron, enligt Collins (2004, s.48) 

definition, men vi menar att den närvaro som man kan skapa med sin spelkaraktär i många fall 

kan fungera som ett verktyg för att skapa en modifierad interaktionsritual. Denna typ av 

interaktion i MMORPG-spel kompletteras även av att en stor del av kommunikationen sker 

genom röstkommunikation, och åtföljs i många fall av rörlig bild i form av videochatt där man 

kan se varandras ansikten. Detta medför ytterligare en form av modifierad kroppslig närvaro 

genom att man blir mer medveten om varandra och att man i viss mån får ta del av gester och 

ansiktsuttryck. Detta kan relateras till Zhongs (2011, s.2360) studie, vilket pekar på att 

gemenskap också kan existera i en virtuell värld men att den istället antagit en annan skepnad. Vi 

observerar att deltagandet i MMORPG-spel och grupper i vissa fall också överförts till andra 

utomliggande hemsidor och sociala medier. Genom att gruppen i många avseenden förflyttat sin 

aktivitet och interaktion till diskussionsforum på internet kan detta möjligtvis medföra att man får 

en större kännedom och insikt om de övriga gruppmedlemmarna. Detta kan exempelvis handla 

om en hemsida som är specifikt dedikerad åt spelklanen och dess aktiviteter eller Facebook där 
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gruppmedlemmarna kan få ytterligare information om varandra och en möjlighet att interagera 

med varandra utanför spelvärldens gränser. Som tidigare nämnt kan spelkaraktären ses som ett 

verktyg för spelarens interaktion med spelvärlden och med andra spelare, även om detta verktyg 

är långt ifrån lika viktigt och betydande som den verkliga kroppen. Under vår forskning blev vi 

allt mer intresserade av vilken betydelse och funktion en egen skräddarsydd spelkaraktär 

egentligen kan ha för spelaren. Kan spelaren möjligtvis få en emotionell förankring till sin 

karaktär eller ses denna endast som ett sätt att kunna interagera med spelet? Vi känner oss nyfikna 

på detta och skulle vilja undersöka detta ytterligare om forskningsmöjligheten erhålls. 

En möjlig felkälla kan som vi nämnt tidigare vara det begränsade urvalet i vår studie och att vi 

använt oss utav två olika urvalsmetoder. Den potentiella konsekvensen av att välja ett 

snöbollsurval är att det kan ge en missvisande bild av spelares tankar och känslor genom att våra 

intervjuer endast bestått av män i 20-årsåldern. Denna studie är dock inte ämnad att vara 

representativ för alla spelare, utan vi ämnar istället att få en inblick i olika individers egna 

uppfattning om att interagera med en grupp inom spelen. Vi anser dock att det skulle vara 

intressant att studera hur män och kvinnors upplevelser skiljer sig åt i hänsyn till gruppspel i 

sådan här typ av spel. En annan anledning till vårt begränsade urval grundar sig i den brist på tid 

och resurser som vår forskning tvingats foga sig efter. Vårt val att använda oss utav ytterligare en 

urvalsmetod grundar sig i att vi kände att vi inte uppnått empirisk mättnad. Vi är dock medvetna 

om att valet att använda oss av två urvalsmetoder kan bidra med en eventuell felkälla. Med 

ytterligare tid och resurser skulle vi kunnat tillämpa en annan typ av forskning som skulle kunnat 

frambringa en klarare och bredare representation av spelares tankar och känslor i förhållande till 

gruppinteraktion. 

Genom vårt forskningsresultat kan man se att intervjupersonernas åsikter kring sig själva och 

andra spelare föga stämmer överens med den negativa och stigmatiserade syn som media kan ha 

kring onlinespelare och den onlinespelskultur som skapats. Billieux et al. (2013, s.108) nämner 

exempelvis i sin studie att det är viktigt att skilja på spelande som blir tidskrävande, skadligt och 

beroendeframkallande med spelande som engagerar spelarna eftersom att tidskrävande aktiviteter 

nödvändigtvis inte behöver betyda att den är farlig. Intervjupersonerna menar att onlinespelandet 

med andra människor kan ha sina negativa sidor, men framhäver samtidigt ett klart positivt 

intryck av dessa upplevelser då interaktionen med spelarna sker med ömsesidigt samförstånd och 

gemensamma mål. Det finns en klar vilja att söka sig till andra spelare genom antingen 

resultatinriktade aktiviteter eller för att skapa relationer med andra spelare, beroende på huruvida 

man föredrar en mer prestationsinriktad eller social spelupplevelse. Våra resultat tyder på att det 
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borde eftersträvas ytterligare förståelse och inblick i spelarnas egna tankar, känslor och åsikter 

gällande onlinespelande, både inom forsknings- och mediesammanhang, för att undvika en 

förenklad bild av spelares beteenden och handlingar. En djupare förståelse är också användbar för 

att undersöka hur spelare upplever interaktionen med andra i gruppsituationer för att kartlägga 

vad spelare vill få ut av gruppinteraktioner och för att uppmärksamma att alla individer har egna 

målsättningar och motivationer med sitt spelande.  

Vår undersökning kan fungera som ett komplement till både tidigare och framtida forskning kring 

spelande och onlinespelskultur. Vår forskning är värdefull dels på grund av att vi tolkar det som 

att det råder en brist av forskning kring individuella perspektiv och upplevelser av spelande, och 

dels av det skäl att vårt urval endast fokuserar på svenska spelares tankar och åsikter. Genom att 

vi undersökt svenskar i ett spelsammanhang, trots att vi inte kan yrka på någon form av 

representativitet, menar vi att det är intressant att studera en målgrupp som inte undersökts 

tillräckligt i forskningssammanhang trots dess starka anknytning till spelindustrin. Det är dock 

viktigt att inte försumma det faktum att urvalet endast består av svenskar på grund av att deras 

ursprung potentiellt skulle kunna ha en inverkan på deras synsätt och beskrivningar. Detta skulle 

också kunna fungera som ytterligare en felkälla genom möjligheten att svenska spelare skulle 

kunna ha en kulturellt etablerad spelsyn och spelbeteende. För att få en djupare förståelse kring 

onlinespelande och hur individer interagerar med varandra i dessa krävs ett större och ytterligare 

fokus på de enskilda individernas tankar om vad interaktion i onlinespel egentligen innebär och 

kan leda till.  
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Bilaga - Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

Hur började du spela? Varför?  

Hur många timmar ägnar du åt onlinespelande per vecka? 

Vad är det bästa med MMO-spel? Vad är det sämsta?  

Anser du att man lär sig något från MMO-spel? Om ja, vad? Om nej, varför inte?  

Vad anser du att de flesta personer tycker om datorspelande och/eller MMO-spelande? Anser 

du att det finns en skillnad på synen mellan om man spelar ensam eller tillsammans med 

andra, som i MMO-spelande? Om ja, hur då? Om nej, varför inte?   

 

Allmänna frågor 

Brukar du ha chattkontakt med andra spelare? Vad pratar ni om? 

Hur ofta brukar du använda dig av en mikrofon för att prata med andra spelare? Vad pratar ni 

om? 

 

Vad är MMO-spelarens motiv till gruppaktiviteter inom spelen? 

När jag säger ”grupp” i relation till MMO-spel, vad tänker du på då?  

Finns det fler än en typ av grupp i MMO-spelande, enligt dig? Om ja, vilka är dessa? 

Varför tror du att man vill bilda en grupp av MMO-spelare? 

Vilka olika slags grupper deltar du i, i spelen? Upplever du att de skiljer sig åt? I sådana fall, 

hur?  

Vilken grupp känner du mest tillhörighet till/spenderar du mest tid i? Är du med i någon klan? 

Varför/Varför inte?  

Får du ut något personligen av att delta i en grupp i spelen? Om ja, vad får du ut? Vad är 

positivt? Tror du att man kan få ut något negativt?  Om nej, varför inte? Tror du att detta 

gäller för alla spelare? om ja, tror du att det kan finnas fler anledningar? Om nej, vad tror du 

gäller för dessa?  

I de grupper som du deltar i, finns det spelare som du känner i verkliga livet? Hur påverkar 

det? Vad är det för skillnad att spela med sådana man inte känner? 

Har du lärt känna någon genom ditt spelande som du sedan har kontakt med utanför 

spelandet? Om ja, varför då? Om nej, varför inte?  

 

Vad anser MMO-spelaren vara väsentligt för gruppens funktion och varaktighet?  

Har du varit en del av en grupp som upplösts? Av vilken anledning? Förutom din egen 

erfarenhet, vad kan det finnas för andra anledningar till att en grupp upplöses. Om nej, vad 

tror du kan orsaka att en grupp faller samman? Finns det några mer anledningar tror du? 

Vad tycker du är viktigt för att en grupp ska fungera bättre? Vad kan du göra för att det ska 

fungera bättre? Vad kan dem andra göra?  

Vad händer inom gruppen när en ny person kommer in i en grupp? Hur reagerar dom andra? 

Har du vart med om det själv eller med någon annan? Vad hände då? 

 



    

 

Hur upplever MMO-spelaren det känslomässiga samspelet som förekommer i gruppen?  

Avsluta den här meningen: ”När jag spelar tillsammans med en grupp känner jag mig…” 

(Beror på vilken grupp det är, då följer vi upp med ”varför är det skillnad?) 

Varför känner du så? Gäller det här för alla grupper? 

Vad anser du kan bidra till att skapa en bättre stämning i en grupp? Har du något exempel på 

något som du gjort som skapat en bättre stämning i gruppen? Om inte, har du något exempel 

på någon annan som försökt skapa bättre stämning i gruppen?  

Har du varit med om en bra upplevelse i en gruppsituation medan du spelat? Hur kände du 

då? Vad var det som orsakade detta? Om nej, vad tror du det beror på? 

Har du varit med om en dålig upplevelse i en gruppsituation medan du spelat? Hur kände du 

då? Vad var det som orsakade detta? Om nej, vad tror du det beror på?  

Avslutande frågor 

Är det något mer du vill tillägga eller vill att vi ska veta om?  

Har du några frågor till oss? 

 


