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Sammanfattning 

Studiens avsikt har varit att undersöka bakomliggande aspekter av  

samtalsklimatet i onlinespel och även titta på positiva samt negativa 

aspekter av det sanktionslösa samtalet. Därpå har kulturen varit av 

intresse, både aktörens egen kultur men också onlinekulturen som sådan. 

Studiens forskningsmetod är av kvalitativ natur, med sju stycken 

kvalitativa intervjuer som empiri. Då forskarparet har en vid förförståelse 

av ämnet har en kombinerad induktiv och deduktiv ansats tagits. Det har 

under arbetets gång konstaterats att samtalsklimatet skiljer sig vitalt 

under anonymitet och sanktionslöshet. Analysen har varit ett kombinerat 

micro- och macroperspektiv där avsikten var att få en bredare och djupare 

förståelse av problemområdet.  
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Förord 

Vi vill tacka alla människor i hela världen och i synnerhet våra föräldrar 

som lyckades avla fram två så framstående och oerhört begåvade 

författare. 
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1 PROBLEMFORMULERING 

Social interaktion är ständigt pågående, över hela världen. I takt med 

globaliseringen och internets framfart är interaktionen inte längre 

beroende av tid och rum. Social interaktion över internet är utbredd och 

den är dessutom ett viktigt verktyg i internets spelvärld. Kommunikation 

i traditionella sporter som fotboll och ishockey har alltid varit en viktig 

faktor och även så i onlinespel. En av skillnaderna i kommunikationen 

däremellan torde vara att interaktion, eller kommunikation över internet 

i de flesta fall är präglad av anonymitet. En utövare av onlinespel har 

möjlighet att när som helst, återigen oberoende av tid och rum, ingå i ett 

lag med främmande människor där målet är i huvudsak att samarbeta och 

tillsammans överlista motståndarlaget på ett eller annat sätt. 

Kommunikationen, skall sägas, är även ytterst begränsad i onlinespel, inte 

enkom på grundval av anonymiteten utan även av verktygen till själva 

kommunikationen. När människor möts och interagerar använder de sig 

av förutom sin röst, även kroppsspråk, förnimmelser, ögonkontakt och 

annan ickeverbal kommunikation. Interaktionen i onlinespel är 

uteslutande grundad i det verbala samtalet, vilket medför ett tapp i 

kommunikationen. 

  

Anonymiteten bidrar till en sanktionslös interaktion, där det du säger inte 

riskerar att stämpla din egen person. En anonym utövare saknar socialt 

ansvar, du som anonym aktör har helt fritt socialt spelrum. 

  
“[D]et blir nog frånkoppling från allt som har att göra med konsekvenser och ansvar när det 

kommer till att möta andra människor.” - IP 3 

 

Onlinespel är i regel lagspel där kommunikation är en viktig aspekt i 

utövandet av spelet, och ett medel för gott resultat. Samtalsklimatet 

tenderar detta till trots att vara hårt och dömande, det är nästan som att 

möjligheten en anonym aktör har att vara otrevlig eller vulgär mot en 

medspelare trumfar viljan att behålla en god stämning som ett samarbete 
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är beroende av. Att socialt profitera på medspelares misstag verkar vara 

primärt, snarare än lagets samarbete och insats. 

 

Då onlinespel är en så snabbt växande form av fritidssyssla och således 

blir en allt större del av människors vardag menar författarparet att denna 

sfär inte längre bör ses som en isolerad del av samhälle. Sålunda anar 

författarparet att normaliseringen av ett grövre språkbruk i en onlinevärld 

kan ha konsekvenser för språkbruket i övriga delar av samhället.  

  

Författarna har erfarenhet av detta och har således en vid förförståelse av 

fältet i fråga. De negativa sidorna av anonymiteten väger tungt genom 

författarnas glasögon men självklart finns det två sidor av myntet. Studien 

avser att noggrant granska den konsekvenslösa interaktionen som 

anonymiteten för med sig och med hjälp av intervjuer som empiri, 

tillsammans med vår egen förförståelse skall ett försök i en analys av 

fenomenet utföras. Eftersom en aktör tar en social roll i onlinespel som 

ofta särskiljer sig från den icke-anonyma rollen, så är Erving Goffmans 

dramaturgi kompletterad av Zygmund Baumans 

individualiseringsanalys av teoretiskt värde för studien. 
  

1.1 Syfte 

Studien avser undersöka bakomliggande faktorer av samtalsklimatet i 

onlinespel. Den ämnar även bringa ljus på både positiva och negativa 

aspekter av en sanktionslös interaktion och dess uttryck. Det är slutligen 

av intresse att söka förståelse för den kultur en sanktionslös interaktion 

infinner sig i. 
  

1.2 Frågeställningar 

• Vad skapar en anonym interaktion för möjligheter respektive 

begränsningar? 

• Vad finns det för bakomliggande faktorer av samtalsklimatet i 

onlinespel? 

• Hur kan en saknad förståelse av andra kulturer bidra till 

samtalsklimatet i anonym interaktion? 
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1.3 Begrepp 

Onlinespel: En övergripande plattform där spel över internet utövas. 

 

Spelplattform: En spelplattform innebär i denna text ett spels utformning. 

Ett visst spel, och interaktionen däri, kan skilja sig från plattform till 

plattform. De olika spelplattformerna som nämns i denna text är World of 

Warcraft, HoN, Dota och CS. 

  

WoW (World of warcraft): WoW är ett rollspel där du är en karaktär mitt 

ibland flera tusen andra karaktärer som också dem styrs av andra aktörer 

världen över. Du befinner dig ständigt i samma spelvärld med din egen 

karaktär, vilket betyder att andra aktörer kopplar ihop ditt beteende med 

din karaktär i spelet. Detta medför en viss grad av avanonymisering, så 

tillvida att ditt beteende kan åsamka dig sanktioner i spelet i sig, du kan 

till exempel bli utesluten från grupper av andra aktörer. Däremot är det 

ingen som per automatik kan identifiera dig som person, förutsatt att du 

inte själv väljer att avslöja din personliga information till någon annan 

aktör i spelvärlden. 

  

HoN/Dota (Heroes of Newerth/Defence of the ancients): HoN och Dota är en 

annan typ av spelplattform där man till skillnad från WoW inte har en 

permanent karaktär som kopplas till dig och ditt beteende utan snarare är 

du en ny karaktär inför varje uppgift som skall lösas. Detta medför att ditt 

beteende inte alls på samma sätt kan länkas till en karaktär utan snarare 

tvärtom så är du inför varje ny spelsituation helt anonym och okänd för 

både dina med- som motspelare. 

 

CS (Counter-strike): Spelplattform som likt HoN och Dota innebär brist på 

permanent karaktär. Skillnaden finnes i att alla karaktärer har identiska 

förutsättningar och roller tilldelas inte på grund av vad du spelar utan vad 

som upprättas inom ett lag. 
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Ventrilo: Ett av många kommunikationsprogram som tillåter 

kommunikation främst lämpad för användare med ljud och mikrofon. De 

flesta spel har kommunikationskanaler utöver chat integrerade i spel, men 

externa kommunikationsprogram som ventrilo är frekvent använda. 

 

Toxicity/Toxicitet: Engelskt ord, översätts till giftighet. Välkänt begrepp för 

alla aktörer inom spelvärlden. Används för att beskriva olämpliga eller 

oönskade beteenden enligt de löst sociala regler som spelkulturen har 

oskrivna. 
  

1.4 Avgränsning 
Anonym interaktion återfinns överallt på internet. Den här texten kommer 

att bortse från all annan anonym interaktion än inom onlinespel. Detta på 

grund av att interaktionen blir mer autentisk i realtid än exempelvis 

interaktion på ett anonymt forum där en användare ofta tar sig tid att 

reflektera över sitt bidrag i interaktionen (Zizek, 2017). Dessutom är 

spontant förmedlad kommunikation också av högt värde för studien då 

vi anser att det inte kan regleras och förändras såsom noga överlagd 

skriftöverförd kommunikation kan. Interaktionen i onlinespel blir utöver 

detta intressant med tanke på att onlinespel i regel innefattar ett samarbete 

av något slag där spontan interaktion är av högt värde. 

  

Textens empiri består av intervjuer av människors upplevelser av andra 

anonyma aktörers beteende, där vi bortser från deras egna upplevda 

anonyma beteende. Detta för att författarna får en känsla av att människan 

generellt tenderar att beskriva sig själv och sitt beteende på ett sätt som 

gynnar dem själva, snarare än om människor beskriver andra aktörer och 

i synnerhet andra anonyma personer och även att internet idag är en 

sådan stor del av vardagen att ett blottande av sin egen internetpersona 

möjligtvis skulle få intervjupersonen att känna en social stämpel vid 

intervjutillfället vilket skulle kunna påverka andra aspekter av intervjun.  

 

 

1.5 Disposition 
Studien är upplagd så att under kapitel 1 presenteras en kortare 

beskrivning av problemområdet studien kommer att tackla och även 
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syfte, de uppställda frågeställningarna, centrala begrepp för studien samt 

studiens avgränsning. Under kapitel 2 redogörs för den tidigare 

forskningen och den teoretiska referensram studien kommer att vila på. I 

kapitel 3 beskrivs den vetenskapliga metod studien har begrundas i 

avslutas med en diskussion där de metodologiska valen övervägs och 

förklaras. Sedermera återfinns kapitel 4, vilket har för avsikt att presentera 

studiens empiri, nämligen resultaten av de kvalitativa intervjuerna som 

har genomförts. Vidare i kapitel 5 analyseras resultaten i kapitel 4 med 

hjälp av den tidigare forskningen och den teoretiska referensram som 

återfinns i kapitel 2. Därefter följer förslag till vidare forskning, referenser 

och bilagor. 

Johan har författat större delen av teorin och Josef metodkapitlet. Det har 

varit ett samarbete genom hela arbetet och sammanfattningarna, 

resultaten och diskussionen har författarna delat på, detta för att få ett 

bredare perspektiv på tolkandet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

2.1 Tidigare Forskning 
Kommande kapitel inleder med att ge en bild av den tidigare forskning som utförts 

inom liknande områden. Den valda forskningen hanterar interaktion via internet 

på olika arenor. Avslutningsvis introduceras den teoretiska grund denna uppsats 

är baserad på. 

2.1.1 Internetmobbning 

Barlett och Chamberlin (2017) syftar söka förståelse för varför 

internetmobbning uppkommer med ett fokus på vilken avgörande roll 

ålder har för utövaren samt mottagaren. I sin studie har de undersökt 167 

ungdomar med en genomsnittsålder på fjorton samt 552 vuxna med en 

genomsnittsålder på 36. De understryker tidigt hur vanligt det är för alla 

individer att använda sig av sociala medier och hur så mycket som 92% 

av tonåringar befinner sig på internet dagligen. 

 

De utgår I sin teori från BGCM (Barlett and Gentile Cyberbullying Model) 

vilken menar att utövare är mer sannolikt anonyma när de befinner sig på 

internet samt att världen online är en utjämnande lekplats till skillnad från 

traditionellt mobbande då den inte hanterar fysisk styrka som annars är 

en faktor inom den traditionella mobbningskulturen. Vidare utgår de 

ifrån att erfarenheter från internetmobbning förstärker idéen om att 

mobbning är ett sätt att hantera en konflikt eller situation, om jag blir 

mobbad, varför ska jag inte mobba tillbaks? De utgår därmed från de tre 

punkterna; anonymitet, irrelevansen av fysisk styrka samt attityd till 

internetmobbning, för att jämföra hur den skiljer sig mellan deras olika 

respondenter och åldersspann. 

 

De resultat som visas är att det finns korrelation mellan ålder och 

mobbning på internet där det ter sig olika beroende på vilken åldersgrupp 

man tillhör. Samtliga variabler ökar korrelationen i takt med ålder fram 

till en ålder på 60 eller högre, där det därmed sjunker. Detta förklaras 

genom att de äldsta inom urvalet tenderar att ha lägre ambition för att lära 
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sig teknologin som krävs för att utöva någon form av mobbning online. 

Vidare pekar resultaten på att de lägsta åldrarna utövar mindre mobbning 

på grund av den insocialisering som mobbningskulturen kräver och den 

brist på relation till anonymitet som inte heller är inlärd (Barlett & 

Chamberlin, 2017). Likväl som relationen mellan ålder och 

internetmobbning var mindre signifikant för lägsta och de högsta åldrarna 

var relationen till huruvida mobbning kan vara rättfärdigat likartade i sitt 

resultat. Detta menar Barlett och Chamberlin (2017) styrker den teorin 

(BGCM) om att internetmobbning är beroende på erfarenhet och 

insocialisering. De lägsta och högsta åldrarna har inte erfarit 

internetmobbning tillräckligt mycket för att finna ett berättigande inför att 

utföra det utan tenderar troligare att ställa sig frågande till varför det 

förekommer överhuvudtaget. Problematiken med att jämföra 

internetmobbning med sanktionslös interaktion, anonymitet och 

beteenden online är att mobbning generellt utspelar sig under längre 

period. Det är svårt att konstatera huruvida mobbning kan ske om det är 

temporärt och isolerat, då offer inte behöver bli behandlade illa i alla 

kontexter utan snarare att inom spelvärlden så har alla utsatts för det och 

troligen alla utsatt någon. 

 

Mcinroy och Mishna (2017) beskriver internetmobbning som ett stort 

problem och påpekar att spelande online växer snabbt och är hittills 

relativt outforskat. De undersöker dels hur vanligt förekommande 

spelande är samt hur vanligt internetmobbning är på en kvantitativ nivå 

samt erfarenheter och påverkan av spelande på en kvalitativ nivå. De 

identifierade fyra olika teman; aggression, anonymitet som påverkande 

faktor till aggression, aggression som del av kulturen och deltagarnas 

respons gentemot aggressivt beteende. De utgår, likt Barlett och 

Chamberlin (2017) ifrån att 92% av ungdomar befinner sig på internet 

dagligen. Spelande har utvecklats till ett centralt och vanligt alternativ för 

ungdomar vilket stabilt ökar i frekvens med åren (Brooks et al., 2016). De 

menar att forskning om internetmobbning utförs med mer vetenskaplig 

noggrannhet men att det ännu brister i forskningen inom spelkontext. Det 

som främst får vetenskapen att brista är att spelande lever i stark symbios 

med överdriven aggression vad gäller den sociala interaktionen och 
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huruvida det är internetmobbning eller någonting annat (Mcinroy & 

Mishna, 2017).  

 

Författarna refererar även till studier som visar hur internetmobbning 

bidrar till en otrygg situation för den som är på den mottagande sidan av 

kritiken, men även den som delar ut den. Den har negativa effekter i form 

av lägre självförtroende, ökad depression samt ångest (Ballard & Welch, 

2015). Vidare belyser Ballard och Welch (2015) hur homofobiska 

kommentarer är allmänt vedertagna inom den traditionella mobbningen 

och utöver detta är rasistiska och sexistiska kommentarer i 

internetmobbning vardagsmat. Mcinroy och Mishna (2017) utgår ifrån 

social dominansteori (SDT) vilken försöker förklara hur sociala processer 

producerar och bibehåller en hierarkisk social struktur. SDT talar för hur 

fördomar och förtryck riktas på subordinerade grupperingar såsom olika 

könsgrupperingar eller sexuella läggningar. De finner likt Barlett och 

Chamberlin (2017) att nya aktörer inom spelvärlden insocialiseras i 

spelkulturen vilken är präglad av en hård, aggressiv och oförlåtande 

atmosfär. 

 

Resultatet från studien pekar på att aggression främst är riktat mot nya 

eller unga spelare, det vill säga mindre kompetenta och erfarna utövare 

samt att denna aggression vanligen är förolämpningar och att det 

förekommer väldigt ofta. Aggressionen kommer främst från individer 

som för utövaren är helt okänd och anonym. Vidare beskrivs hur utövare 

generellt inte ser aggression som en del av internetmobbning utan snarare 

en förväntad komponent inom den rådande spelkulturen som dessutom 

uppmuntrar aktörer att bete sig mer aggressivt själva. Responsen från ett 

aggressivt beteende är dels negativ i form av att de utsatta slutar spela 

eller väljer att till exempel ta av sig hörlurar för de inte vill höra 

negativitet, dels att det påverkar mottagarna till att själva agera aggressivt 

gentemot andra med- och motståndare. Slutligen påpekar Mcinroy och 

Mishna (2017) att offret inte blir utsatt på grund av misstänkt eller faktiskt 

sexualitet utan att angrepp mot offrets maskulinitet är det effektivaste av 

vapen i jakt på social dominans. Anonymiteten innebär att utövaren av 

aggression eller internetmobbning inte har traditionella angreppspunkter 

som annars är kända. Huruvida en individ har en specifik läggning, kön 
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eller etnicitet är inte identifierbart om inte individen själv väljer att dela 

med sig av detta. Därmed blir aggressionen riktat mer mot det generella 

än det specifika. 

 

2.1.2 Social interaktion på internet 

Boris Zizek (2017) undersöker hur social interaktion på internet, närmare 

bestämt forum eller interaktiva hemsidor är präglad av en interaktion som 

saknar kvalitéer som en klassisk socialisationsinteraktion besitter. Genom 

en studie av Music televisions (MTV) projekt för att motverka digital 

utnyttjning, A Thin Line, har Zizek (2017) analyserat innehåll och inlägg 

från aktörer på hemsidan. Han menar att interaktionen präglas av en stor 

autonomi där medlemmar har stor kontroll över den respons de får på 

inlägg och berättelser i form av reglering av kommentarer och även blir 

bemötta av andra medlemmar som själva reglerar hur de väljer att 

framställa sig själva. Det blir som en sorts interaktion mellan individer 

som visar sina bästa sidor och med stor kontroll framställer sig så som de 

vill framställas på grund av de brister en interaktion, endast 

textförmedlad, har att erbjuda. Detta resulterar i en mindre toleransnivå 

för ens egna brister och imperfektioner (Zizek, 2017).   

2.2 Teoretisk referensram 

Teoriavsnittet behandlar i synnerhet två teoretikers tankar, nämligen Erving 

Goffmans och Zygmund Baumans. Goffmans dramaturgi belyser interaktionen 

ur ett mikroperspektiv medan Bauman fokuserar mer på ett makroperspektiv. 

Anledningen till att texten kommer utgå från två olika analysperspektiv är för att 

få en djupare förståelse för interaktion. Interaktion bakom anonymitet tenderar i 

vissa fall att bli helt obunden samhällelig påverkan, därav Goffmans perspektiv 

som ett rent interaktionsverktyg, men i vissa fall kan anonymiteten verka som ett 

element för aktörer att bryta sig ur de samhälleliga interaktionsbojorna vissa 

upplever i sociala situationer, därav blir helhetsbilden av en interaktion bakom 

anonymitet mer nyanserad med hjälp av de bådas perspektiv i analysen. 

2.2.1 Vad händer i interaktionen 

Erving Goffman talar i sitt verk Jaget och maskerna (2009) om människors 

beteenden som en slags teater, där var och en representerar sig själv. Alla 

människor spelar en varsin roll i olika sociala konstellationer, din egen roll 
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är beroende av kontext och är sålunda flytande. Flytande i den mån att 

den är föränderlig och påverkad av olika sociala grupperingar, 

exempelvis kan en aktör spela en roll i familjen och en annan i 

kompiskretsen. När individer intar sin roll och spelar teater inför sina 

betraktare förutsätter individen att observatörerna skall ta en på allvar, 

likväl som publiken förväntar sig att individen besitter de egenskaper som 

hör rollen till (Goffman, 2009). Goffman beskriver vidare aktörens tro på 

sin egen roll som två polariserade extremtillstånd. Det ena tenderar att 

övertyga aktören om att den inte mantlar en falsk roll utan att det 

individen försöker förmedla är riktigt. När publiken är övertygad om 

aktörens äkthet och att agerandet är i linje med rollens egenskaper finns 

det inga tvivel, och aktören blir lurad i att tro att rollen är äkta vara. Det 

andra extremtillståndet kallar Goffman (2009) cynism där det snarare än 

tron på den egna rollen, är vetskapen om dess falskhet. Individen blir inte 

alls övertygad av sitt eget rolltagande och än mindre uppslukad av det. 

Detta till trots så finner sig aktören inte sällan att spela med i rollen, 

ändock enbart som ett medel för andra syften. En cynisk aktör kan finna 

ett privat nöje i att mantla en roll som inte är äkta, då den cyniska aktören 

är medveten om att publiken alltid måste ta akten på allvar. Det blir som 

ett litet spelrum, där cynikern agerar som den behagar (ibid.). Goffman 

fortsätter att konkretisera cynikern genom ett exempel med en läkare som 

tvingas delegera placebo till paranoida patienter. Läkare brukar i regel 

vara uppriktiga vilket tillhör rollen som läkare, men aktören i detta 

exempel tvingas agera cyniskt på grund av att dess publik inte tillåter en 

uppriktighet. 

  

Inramningen är enligt Goffman rekvisitan som återfinns i det sociala 

rummet, såsom möbler, utsmyckning och annat väsentligt och rollenligt. 

En inramning är traditionellt sett platsbunden och tillhandahåller 

sceneriet som utspelas inuti det (Goffman, 2009). Goffman fortsätter att 

beskriva något som han kallar för personlig fasad, vilket är den expressiva 

utrustning och de detaljer som publiken identifierar med individen och 

som observatörerna förväntar sig höra samman med aktörens roll. Dessa 

detaljer tillhör individen och skiljer sig från inramningen, som tillhör det 

sociala rummet. Som inslag i den personliga fasaden återfinns kön, 

härkomst, rang, ålder, kläder, talmönster, ansiktsuttryck och så vidare. 
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Goffman vill skilja på temporära och permanenta attribut i den personliga 

fasaden, där exempelvis kön är relativt statiskt och kläder och 

ansiktsuttryck är dynamiskt. Han menar att “uppträdande” kan refereras 

till den sociala status aktören har, beroende på de statiska attributen som 

exempelvis kön och härkomst förväntas aktören ta en specifik roll och 

agera utefter den. Manér däremot refererar till de dynamiska attributen, 

som upplyser sin publik om vilken roll aktören skall ha i den aktuella 

sociala interaktionen (Goffman, 2009). Ett överlägset och aggressivt manér 

kan sålunda vittna om att aktören förväntas ta en ledarroll och helt 

kommer att styra den verbala interaktionen (ibid.). Uppträdande och 

manér förväntas av publiken att överensstämma med varandra, det 

förväntas att skillnader i social status mellan de interagerande ges uttryck 

i både de statiska och dynamiska attributen som Goffman väljer att kalla 

“uppträdande” respektive “manér” (2009). 

 

2.2.2 Felsteg 

Goffman menar att om dessa uppstaplade regler för intrycksstyrning 

efterföljs är interaktionen i sin ordning, allt ter sig naturligt och ingenting 

ifrågasätts. När det uppstår störningar i uppträdandet är det med hjälp av 

denna intrycksstyrning som en aktör kan använda som verktyg för att 

komma på rätt köl igen. Aktörer i sociala situationer tenderar att 

samarbeta i interaktionen för att bibehålla giltigheten och att inte riskera 

att någon aktör i interaktionen tappar ansiktet. En individs både förflutna 

och nuvarande position äger fakta som i regel skulle väcka misstro mot 

det rollanspråk aktören försöker att göra. Dessa fakta kan innehålla 

negativa attribut hos aktören eller andra personliga egenskaper som tyder 

på att rollen som spelas inte är genuin. Dessa fakta kan blottas dels genom 

misstag av andra aktörer i interaktionen men för det mesta framkommer 

faktan genom avsiktliga verbala uttryck, vilket Goffman kallar felsteg 

(Goffman, 2009). Goffman särskiljer på när en aktör bidrar till att 

misskreditera sin egen roll eller någon annans roll i interaktionen. Att 

“trampa i klaveret” (Goffman, 2006) är att bidra till att sin egen roll 

äventyras och att göra en “tabbe” (ibid.) är att äventyra en annan aktörs 

roll i interaktionen. Trots att dessa felsteg Goffman pratar om ofta 

tenderar vara avsiktliga i sig, är aktören på förhand inte införstådd i, att 

uttalandet faktiskt är ett felsteg. Goffman talar om “scener” där en aktör, 



12 

 

avsiktligt gör slut på den interaktionella ordningen, nu däremot helt 

införstådd i konsekvenserna av dess handling. Den tidigare, förväntade 

interaktionen i den sociala situationen förskjuts och bildar en ny 

interaktionsmodell. Det händer att aktörer tröttnar på varandras 

opassande uppträdande och kastar ur sig kritiska påståenden om en 

annan aktör i interaktionen vilket resulterar i att resterande deltagare i 

interaktionen får en glimt av de grälande aktörernas bakre regioner. Detta 

kan även leda till att medlemmarna i interaktionen inte längre finner sig 

åtagna att behålla en interaktionell ordning och kan själva konfrontera de 

tvistande aktörerna angående dess uppträdande. En annan scen kan 

uppstå då de grälande aktörerna är så högljudda att andra personer i 

omgivningen tvingas se på, välja sida och delta i grälet (Goffman, 2009). 

2.2.3 Individualisering som samhällelig process 

Bauman (2002) beskriver det postmoderna samhället som 

individualiserat. Han låter oss göra en historisk resa från det premoderna 

samhället, till det moderna och sedermera in i det postmoderna samhället. 

Detta dels för att poängtera den individualism som det postmoderna 

samhället för med sig, men också för att belysa de moraliska skillnaderna 

de olika samhällena främjar. Begreppen mekanisk och organisk 

solidaritet, myntade av Durkheim (Ritzer, 2009), beskriver två samhällen 

där det första kännetecknas av autonomi och utbytbarhet på grundval av 

att individer är självförsörjande och oberoende av andra medans det 

senare kan förstås som en samhällelig kropp där individer spelar unika 

roller och är högst beroende av varandra (ibid.). Den mekaniska 

solidariteten grundar sig mycket i ett kollektivistiskt tankesätt, där seder, 

traditioner och ceremonier spelar en viktig roll och där familj och släkt 

värderas högt oberoende av motprestation. Den organiska solidariteten 

däremot är högst beroende av motprestation, där seder och traditioner 

inte längre väger lika tungt utan där människor måste övertyga andra att 

de faktiskt är av betydelse för samhället (ibid.). Individer i dagens 

samhälle blir indoktrinerade i att frihet är nyckeln till lycka. Att ett fritt 

samhälle är ett privilegierat och eftersträvansvärt samhälle. Bauman 

menar att baksidan av frihetsmyntet är otryggheten (2002). En otrygghet 

som bottnar i människors individuella strävan efter unikhet, strävan efter 

att finna sin plats i samhällscirkusen. Eftersom makthavarna i det 

individualiserade samhället har givit frihet åt medborgarna läggs alltså ett 
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ansvar på individen att på egen hand självförverkliga sig. I takt med att 

nationalstaten krackelerar och välfärden nedmonteras åläggs ett krav på 

individen att för egen maskin skapa sig rätten att vara en fullvärdig 

medlem i samhället (Bauman, 2002). När ett samhälle som länge vilat på 

det kollektivistiska, solidariska och vi-tar-hand-om-varandra-

mentaliteten förändras till ett individualistiskt slagfält där unikhet och 

betydelsefulla egenskaper inte bara är önskvärda utan även ett måste för 

överlevnad, är inte längre innebörden av frihet det som ett vokabulär 

vittnar om. 

  

Frihet i ordets rätta bemärkelse är ett tillstånd där människan inte är ålagd 

ett automatiskt ansvar utan är fri att själv välja sin bana i livet, fri att gå 

sin egen väg. Människan i ett fritt samhälle är, eller åtminstone skall vara, 

oberoende. Bauman (2002) talar om beroende och hur det i det fria 

samhället har kommit att bli ett tabubelagt fenomen. Ingen anständig 

vuxen individ vill stå i beroendeställning till någonting, vare sig det gäller 

missbruk, arbete, andra individer eller något annat. Det är lustigt, menar 

Bauman, att detta resonemang är gemensamt överenskommet och 

självklart men ändock är individer i det individualiserade samhället högst 

beroende (ibid.). De är beroende av viljan att förtälja om sina liv, 

prestationer och sin kompetens och detta på grund av att individer i ett 

individualiserat samhälle tenderar att försvinna om de inte påminner 

andra om sin existens. Individer är måna av att se andra människor lyckas 

sämre än en själv, de är psykologiskt beroende av att blottlägga andra 

individers misär, för att på så sätt finna egen sinnesfrid, känna att jag som 

ensam aktör faktiskt inte är helt misslyckad (Bauman, 2002). 

 

 

2.3 Förförståelse 
Författarparet har som nämnt erfarenhet av problemområdet och det har 

präglat valet av teoretisk referensram. Både Bauman och Goffman som 

teoretiker valdes i ett tidigt stadie då alla sociologistudenter stöter på 

dessa under sina studier. Vi särskiljer inte onlinespel från interaktion inom 

något annat område utan anser att spelreglerna åtminstone bör vara de 

samma, om än med vissa saknade och även tillagda aspekter, såsom 

anonym interaktion. 
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2.4 Sammanfattning 
Det är brist på tidigare relevant forskning till det här arbetets 

problemområde. Väldigt lite forskning berör just interaktion över internet 

som inte fokuserar på sociala medier som plattform. Den tidigare 

forskningen som presenteras berör mobbningskulturen på internet, 

reaktioner, normaliseringsprocessen i den och även i viss mån den 

toxicitet som författarparet skriver om. Zizek belyser även kulturen i 

sociala medier och hur människor målar upp sig själva på internet. 

Baumans makroperspektiv i den individualiseringsprocess han redogör 

för är en av de två teorier arbetet bottnar i. Goffmans dramaturgi 

representerar arbetets mikroperspektiv och är den andra teorin i arbetet. 

Bauman redogör för hur människor känner en press från samhället i 

former av tvång att självförverkliga sig, viljan att vara fria, att vara unika. 

Detta används som bakgrund till en vidare förståelse av Goffmans 

dramaturgi. Goffman redogör för hur människor beter sig i interaktion 

med andra individer och vad som egentligen händer i interaktionen. 
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3 METOD 
Detta kapitel ämnar ge förståelse i uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt. Här 

redogörs en beskrivning av kunskapssyn, praktiskt tillvägagångssätt, 

forskningsetisk problematik och en avslutande metoddiskussion som avser att 

motivera studiens metodval men också synliggöra kritiska reflektioner.  

3.1 Kunskap 

Vad är kunskap? 

Kunskap är och har varit ett omdiskuterat ämne sedan tidens begynnelse 

och epistemologi (eller kunskapsteori) behandlar frågor som; innebörden 

av kunskap, vad vi kan veta och vad kunskap egentligen är (Thomassen, 

2007). Filosofin har brottats med den här frågan ända sedan Platons tid 

med hans välkända definition “sann berättigad tro” på kunskap 

(Pritchard 2013), men för att återgå till mer moderna vetenskapliga 

argument menar Thomassen (2007) att det i huvudsak finns två olika 

kunskapssyner nämligen; positivism respektive interpretativism. 

  

Positivism å ena sidan beskriver kunskap som förklarande, logisk och 

strikt naturlagsbunden där vetenskapen förhåller sig till allmänt 

vedertagna och ofta underförstådda regler och förordningar. Detta för att 

på ett objektivt sätt dels nå, men också förhålla sig till sanningen och 

verkligheten som den är (Thomassen, 2007). Interpretativismen å andra 

sidan beskriver förståelsen, snarare än förklarandet som kunskap. 

Tolkandet är grundvalen i interpretativismens kunskapssyn, som knyts 

till humanvetenskapen. Om positivismen är förklarande av naturliga 

fenomen är interpretativismens mål istället att förstå människor och dess 

handlande. Positivism respektive interpretativismen är de två mest 

använda vetenskapsperspektiven, vilka knyts till kvantitativ respektive 

kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning fokuserar på betydelsen av ord 

och är tolkande i sin karaktär medan kvantitativ forskning strävar efter 

objektivitet, kvantifiering och ett prövande av teorier (Bryman, 2011). 

  

Då denna studien fokuserar på att söka förståelse i beteenden är valet av 

kvalitativ forskning mer lämplig än den kvantitativa. Interpretativismen 
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kom att utmana den länge dominerande positivismen då dess grundval 

är uppfattningen om att det råder en skillnad på människors handlingar 

och naturvetenskapliga objekt. Detta kräver motsvarande skillnader i 

tolkningssätt för att lyckas fånga subjektiviteten som innefattar en 

mänsklig handling. Interpretativismen brukar slarvigt beskrivas som 

sprunget ur dels Webers Verstehenbegrepp och den hermeneutiskt-

fenomenologiska traditionen även om dessa inte täcker 

interpretativismen fullt ut, vissa sociologer menar att även den 

symboliska interaktionismen har bidragit (Bryman, 2011). Likheten är, 

förutom att det råder konsensus om att positivismen skall förkastas, så 

läggs tonvikt vid att social handling kräver att tolkas utifrån aktörernas 

perspektiv, då social handling är meningsfull för individen (ibid.). 

 

3.1.1 Hermeneutiken 

Hermeneutiken är ett synsätt som från början designades för tolkning eller 

förståelse av texter, men som sedermera har utvecklats till att innefatta 

såväl texter som sociala handlingar och andra företeelser (Bryman, 2011). 

En viktig aspekt i det hermeneutiska synsättet är att tolkningen av studiet 

skall ta stor hänsyn till kontexten av studiet och detta för att nå meningen 

bakom det som studeras (exempelvis en text eller en handling). Ett 

beteende eller en text kan naturligtvis betyda olika saker, beroende på 

kontext. Ett beteende i social interaktion i ett onlinespel behöver inte ha 

samma mening som om beteendet hade förekommit i en annan kontext. 

Den hermeneutiska cirkeln är ett begrepp inom hermeneutiken som 

beskriver ett pendlande mellan helheten och den del av helheten 

människan försöker förstå (Thomassen, 2007). Det är ett samband som 

kommer att påverka en aktörs tolkning av de båda delarna simultant. Om 

en individ har en viss bild av till exempel en onlinekultur så kommer 

tolkandet av en specifik händelse, en liten del i onlinekulturen, att 

påverkas av den bilden. Samtidigt som bilden av onlinekulturen som 

helhet kommer att påverkas av den specifika händelsen, vilket sedermera 

kommer ha inverkan på det nya tolkandet av nästa specifika händelse 

(ibid.). 
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3.1.2 Ontologi 

Ontologi hanterar frågor som rör den sociala verkligheten, att antingen 

uppfattas som en yttre entitet eller något som de sociala aktörerna 

konstruerar och formar (Bryman, 2011). Positivismens realism menar att 

en objektiv sanning existerar oavsett subjektiv uppfattning. Den är knuten 

av naturlagar, det är en mätbar och generaliserbar verklighet (ibid.). 

Realismen representerar traditionell vetenskap där fakta är statisk och 

framkommen av vetenskapliga lagar och experiment. En stark kritik mot 

realismen är att den påstås vara oförmögen att studera mänskligt 

beteende, känslor och mentala konstruktioner av verkligheten. Idealismen 

däremot tar stor hänsyn till det mänskliga medvetandet (Bryman, 2011). 

Idealismens bottnar i distinktionen mellan det subjektiva tolkandet och 

den objektiva naturen. Fenomen och objekt i verkligheten existerar inte 

utan det mänskliga medvetandet. Det är människor som framkallar en 

verklighet med hjälp av uppfattningar och föreställningar av den (ibid.). 
  

3.2 Konstruktionism som ontologisk ståndpunkt 
Denna studie genomsyras av konstruktionism, där normer och 

gemensamma värderingar är centralt. Det är etablerade världsbilder som 

återfinns snarare mellan aktörer än inuti objektiva strukturer. 

  

Kulturella betingelser såsom handlingsmönster, normer och traditioner 

ifrågasätts av konstruktionismen som på förhand givna enheter, att det 

vore en yttre verklighet som är onåbar av sociala aktörer (Thomassen, 

2007). Konstruktionismen menar att kulturer och organisationer vilar på 

en grund av social interaktion där medvetna som omedvetna handlingar 

styr och påverkar, konstruerar rent av, dess uppbyggnad. En 

organisations regelverk uppfattas av konstruktionismen som en sekundär 

handlingsstyrning där det primära är uppbyggnaden av en social 

överenskommelse kring beteendemönster (ibid.). 

  

Ta en valfri arbetsplats som exempel. Här återfinns självfallet uppstaplade 

beteenderegler, regler som beskriver handlingsutrymmet hos 

medarbetarna, på ett så konkret sätt som möjligt. Som nyanställd är det 

inte av vikt att lusläsa lathundar utan snarare att insupa det socialt 

upprättade regelverk medarbetarna själva har konstruerat. På det här 
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viset, menar konstruktionismen, att ordning inte är något som på förhand 

existerar objektivt i organisationer utan snarare är en produkt av 

aktörernas subjektiva handlingar inuti organisationen (Bryman, 2011). 

  

Bryman (2011) menar att på samma sätt som organisationer, är även 

kulturer föränderliga och konstruerade, och redo att rekonstrueras. 

Eftersom det inte existerar någon perfekt uppsättning kulturella 

kunskaper som användning för alla de olika problem som människor 

utsätts för i sin vardag menar Becker (1982) att människor ständigt skapar 

och återskapar en kultur. Detta skapande och återskapande torde vara en 

nödvändighet för kulturens fortlevnad och även ett kvitto på 

konstruktionismens giltighet. 

  

Människans tillvaro tenderar att bli mer olik sin natur i takt med 

modernitetens utbredning. Människan blir en observatör av det moderna 

samhällets framväxt. Distinktionen mellan kunskap och handling blir mer 

påtaglig, sanningen förskjuts längre och längre ifrån individens förnuft. 

Hur kan vi lita på det logiska, den mänskliga naturen, när dess naturliga 

gränser allt mer flyter samman med modernitetens innovationer? Det 

pratas om en narrativ kunskap, alltså en berättande kunskap (Thomassen, 

2007). Om kunskap är språkligt förmedlad så är sålunda verkligheten 

alltid subjektivt tolkad. 

  

Thomas Kuhn beskriver vetenskapen som något konstruerat och 

föränderligt (Kuhn, 1996). Kuhn beskriver vetenskapens ramverk som ett 

sorts paradigm där synen på sanningen är gemensamt delad. Paradigm 

till sin natur är föränderligt och därmed även vetenskapen. Precis som 

generella moden eller trender i samhället är vetenskapen inte på något sätt 

annorlunda om än något trögare. Ifrågasätts paradigmet och dess 

regelverk tillräckligt mycket så sker ett så kallat paradigmskifte och 

vetenskapen utvecklas (ibid.). Vid ett sådant tillfälle omvärderas synen på 

vetande och således även synen på fakta. Kunskapen är alltså sprungen 

ur de nuvarande samhällsstrukturerna och det rådande 

vetenskapsparadigmet (Kuhn, 1996). Om vetenskapen och sanningen är 

grundad i ett dynamiskt perspektiv, så är det inte magstarkt att påstå att 

även sanningen är föränderlig. 
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Anonymitet som fenomen kan med hjälp av detta synsätt alltså tolkas 

olika. Moderniteten ger upphov till nya tankesätt, nytt handlande och ett 

förändrat behov och därför krävs det för oss att ta stor hänsyn till, som 

hermeneutiken bidrar med, den tidsaktuella kontexten hos dels samhället 

men också hos aktören. Människans liv har fått en vidare mening som 

sträcker sig längre än reproduktion och upprätthållandet av de fysiska 

behoven. Anonymitet kan möjligtvis vara av sådan natur, att det i det 

moderna samhället ter sig som en tämligen viktig del av den alltmer 

önskade integriteten. 
  

3.3 Urval 
Bryman (2011) nämner två olika typer av urvalsgrunder, 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär 

att urval har skett på slumpmässig grund. Slumpmässighet menar att 

sannolikheten att urvalet representerar hela populationen blir större, 

vilket även påverkar att risken för urvals- eller samplingsfel minimeras, 

något som nämns nedan. Icke-sannolikhetsurval betyder det motsatta från 

sannolikhetsurval, att det inte slumpats fram intervjupersoner eller 

respondenter utan att de valts via någon annan metod. Detta även leder 

till risk för samplingsfel- eller urvalsfel blir större. De intervjupersoner 

som valdes är vänner och bekanta till forskarna och är samtliga i någon 

utsträckning aktiva inom onlinespel. Denna typ av urval kallas 

bekvämlighetsurval som menar att just vänner, bekanta, en typ av 

studenter eller kollegor ställer upp som intervjupersoner (Borg & 

Westerlund, 2012). Bekvämlighetsurval tillhör kategorin icke-

sannolikhetsurval. 

Samplingsfel eller urvalsfel innebär att urvalet inte är representativt enligt 

populationen (Bryman, 2011). Studiens målgrupp är utövare eller 

observatörer av onlinespel, vilket resulterar i att det inte blir intressant att 

studiens intervjupersoner aldrig har deltagit eller observerat onlinespel. 

3.4 Empirisk insamling 
Denna studien har använt sig av kvalitativa intervjuer vilket åsyftar att 

fånga intervjupersonernas upplevelser av ämnet (Bryman, 2011). En 

kvantitativ studie som använder sig av intervjuer är mer intresserad av en 
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strukturerad intervju där frågorna är formulerade för att ge enkla och 

kvantifierbara svar. Kvalitativa studier lutar antingen åt semi-

strukturerade eller ostrukturerade intervjuer, där den förstnämnda 

beskriver att forskaren är intresserad av olika teman som ska beröras, 

samtidigt som friheten för intervjupersonen är stor att svara utefter egen 

upplevelse. En ostrukturerad intervju är friare än så och är väldigt öppen 

för intervjupersonen att styra så som denne vill, ibland räcker det med en 

fråga som intervjupersonen får tala fritt om (ibid.). Då studien är 

intresserad av anonymitet inom onlinespel medför det en begränsning av 

begreppet anonymitet när det kommer till allt som är internet-relaterat, 

vilket innebär att en ostrukturerad intervju lätt kan få fokus på områden 

som är utanför den begränsning som forskarna har dragit. 

Inom den semi-strukturerade intervjun är det lämpligt att följa en 

intervjuguide där frågor är formulerade men följdfrågor uppmuntrade 

(Bryman, 2011), därmed följs inte intervjuguiden slaviskt utan ger inslag 

där intervjupersonen kan tala fritt. Vid intervjun var båda forskarna 

närvarande samt en intervjuperson, detta för att öka möjlighet hos 

forskarna att ställa relevanta följdfrågor. 

Då målet med intervjuerna var att höra intervjupersonernas utsago var 

det centralt att skapa en trygg intervjusituation (Bryman, 2011). 

Intervjupersonen fick avgöra vilken lokal intervjun skulle hållas i, samt 

fick avgöra tid för intervju. Under intervjun sökte vi främst visa ett 

intresse för vad intervjupersonen ville delge genom att positivt bekräfta 

med kroppspråk i form av nickande, jakande och annat. Det var även av 

intresse att låta intervjupersonen tala fritt med minsta möjliga påverkan 

och riktning för att försöka få så genuint svar som möjligt, i syfte att 

minska forskningsbias (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta erhölls bland 

annat genom att låta det vara tyst under intervjun och inte skynda att 

utveckla och förklara tydligare en fråga som potentiellt blivit 

missförstådd, utan att förhoppningsvis skapat den trygghet där 

intervjupersonen själv kan be om förtydligande utan att det påverkar hur 

säker intervjupersonen känner sig. 

När kontakt med potentiella intervjupersoner initierats har det först 

skickats en intresseanmälan där forskarna berättar om studiens syfte samt 

förklarar kort forskarnas bakgrund inom forskningsämnet. Vid kontakt på 
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forskarnas intresseanmälan har ett mail skickats ut med information 

angående forskarnas målsättning samt en närmare förklaring angående 

vad intervjuerna fokuserar på. Den nämner en uppskattad tid för intervju 

samt information om de forskningsetiska aspekter som tagits hänsyn till. 

Slutligen nämndes frågan angående lokal för intervju, där forskarna 

erbjuder rum på Linköpings universitet men informerar även att rum är 

ytterst flexibelt och anpassningsbart efter intervjupersonens önskemål. 

Termen sanktionslös interaktion har medvetet uteslutits från att nämnas i 

missivet då forskarna är intresserad av intervjupersonernas upplevelser 

och misstanke om att ett sådant begrepp kan påverka deras svar. Termen 

sanktionslös interaktion har dock uppkommit under följdfrågor då 

intervjupersoner talar angående ämnen som vi anser låg nära den 

sanktionslösa interaktionen. Då intervjuperson har frågat angående syfte 

samt frågeställning har forskarna förklarat angående sanktionslös 

interaktion. 

3.5 Empirisk analys 
Varje intervju spelades in med mobiltelefon för att senare transkriberas, 

där transkriberingen skett enskilt av forskarna men som granskats 

gemensamt. Även om en inspelning av intervju kan påverka trygghet för 

intervjuperson då denne vet att dennes utsagor blir permanenta (Bryman, 

2011), så innebär det en tydlig förenkling av att ha möjlighet till analys av 

insamlat material. Transkribering var en lämplig metod för att säkerställa 

att det insamlade materialet var väl granskningsbart, ändock om detta var 

tidskrävande. Inspelning från intervjuer laddades upp på Otranscribe där 

det med enkelhet går att reglera hastighet, ljudnivå samt 

snabbkommandon för att pausa samt spola fram och tillbaka ljudklippet. 

Intervjupersoner avidentifieras och döptes till IP 1, IP 2 och så vidare. 

Specifika namn eller platser utanför spelvärlden utelämnades ur 

transkriberingen, samt fyllnadsord som “mm” och “ehm” inkluderades 

inte då de inte har något analysvärde för denna studien. Transkriberingar 

ger även den möjlighet för författarna att granska den egna insatsen som 

intervjuare för att ständigt ta lärdom av misstag för att förbättra 

intervjuteknik. 

Innan utförd intervju har olika teman diskuterats utifrån vad 

författarparet ansåg vara relevant som kategorier, vilka i sin tur förväntats 
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förenkla och förtydliga analys. Bryman (2011) menar att kategorisering 

innebär att betydelsen för en kategori blir likartad för de som ingår i 

analysen, att det således blir ett enklare sätt att sammanställa empiri. 

Teman som anonymitet, sanktionslöshet och i viss mån toxicitet var 

kategorier som anades vara relevanta. De var samtidigt inte satta i sten, 

utan väntades modifieras i takt med mer utförda intervjuer och därmed 

ökad förståelse för vad intervjupersoner uttrycker om problemområdet. 

Det sista temat, kultur, var något författarparet inte spekulerat angående 

innan utan uppkom redan efter första intervjun vilket resulterade i ett 

väckt intresse samt implementering av följdfrågor vad gäller kultur hur 

den tolkas av intervjupersonen. 

För att ytterligare sammanställa resultat har subteman skapats för att 

skilja på vad inom de olika kategorierna som framkom både vad gäller 

likheter och skillnader men även för att underlätta för läsaren vad som 

innefattas i kategorien eftersom de kan uppfattas lika vid en första anblick. 

3.6 Kvalitetsaspekter 
Reliabilitet definieras på många sätt, enligt Thurén (2007) som 

tillförlitlighet och att mätningarna utförts på korrekt sätt. Magnus Sverke 

(2004) menar att reliabiliteten beskriver i vilken utsträckning 

slumpmässiga skäl innefattas i ett empiriskt mått medan Bryman (2007) 

pekar på replikerbarhet hos en undersökning och om det kan förväntas ge 

samma svar. För att få hög reliabilitet krävs de ovanstående kriterierna. 

Därmed blottas den problematik som kvalitativa studier har med just 

begreppet reliabilitet, något som behandlas i följande stycke. Att replikera 

intervjuer, observationsstudier eller diskursanalyser och få samma svar är 

en väldigt osannolik företeelse, samtidigt som slumpmässiga skäl i 

enlighet med Sverke (2004) är vanligt förekommande då IP eller 

respondent på enkät kan ha sakfel eller beskriva någonting felaktigt på 

grund av många olika faktorer. 

  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att vissa kvalitativa forskare 

argumenterar för att reliabilitet och validitet har sin grund i positivistiska 

föreställningar och är inte vidare applicerbara för kvalitativa studier. 

Lincoln och Guba (1985) använder ersättande kriterier: Credibility, 

övertygelse om sanning, transferability, att det finns applicerbarhet i 
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andra kontexter, dependability, att det kan replikeras och är konsekvent 

samt confirmability, att studien är formad av respondenter och inte av 

forskarens bias. Även här finns en viss problematik då Lincoln och Guba 

(1985) påstår att replikerbarhet är ett krav. Kvale och Brinkmann (2014) 

förhåller sig ändock till begreppet reliabilitet med tryck på tillförlitlighet. 

Det centrala blir att svaren som en intervjuperson ger, inte är kopplade till 

vem intervjuaren är utan endast till vilka frågor som ställs. 

Replikerbarheten blir därmed att två olika forskare ska få samma svar på 

samma fråga, i enlighet med Lincoln och Gubas (1985) begrepp 

confirmability. 

  

Validitet betyder i sin korthet huruvida en studie eller forskning har 

undersökt det som den var avsedd att göra (Thurén, 2007). Definitionerna 

är relativt lika, Kvale och Brinkmann (2014) skriver att slutsatsen måste 

vara korrekt härledd för hög validitet. Bryman (2011) pekar på om 

slutsatsen rimligen kan hänga ihop med undersökningen som skett 

medan Sverke (2004) understryker vikten att mäta det som studien söker 

mäta. Kvale och Brinkmann (2014) menar att för kvalitativa 

undersökningar läggs tyngdpunkt vid att validera hela 

kunskapsproduktionen istället för att bara validera resultatet. 

  

De beskriver sju stadier av validitet som gäller vid 

intervjuundersökningar. Tematisering innefattar hur väl konstruerade 

teoretiska antaganden är samt hur den logiska härledningen mellan teori 

och forskningsfrågor påverkar validiteten i en undersökning. Planering 

innebär att intervjudesign och intervjumetoder är lämpade för 

undersökningens problemområde samt syfte. Intervju syftar på 

intervjukvalité, konstant bearbetning och kritisk granskning av insamlat 

material. Utskrift behandlar transkribering av intervjun så att den är 

koherent med vad intervjupersoner har uttryckt (Kvale & Brinkmann, 

2014). Inom analys ingår hur den logiska tolkningen av framställd text är 

hållbar. Validering handlar om vilken sorts valideringsmetod som är 

lämplig för den gjorda undersökningen. Sista steget, rapportering, innebär 

hur om det producerade materialet; rapporten, är en korrekt redogörelse 

för undersökningens huvudresultat (ibid.). 
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Något som även blir relevant för denna studien är Lecompte och Goetz 

begrepp intern reliabilitet och intern validitet som refereras i Bryman (2011). 

Intern reliabilitet innebär att forskarlaget gemensamt skapar en 

samstämmig tolkning av insamlat material medan intern validitet syftar 

på att det finns en god överensstämmelse mellan forskarens begrepp och 

observationer. Enligt Lecompte och Goetz tenderar den interna validiteten 

att bli en styrka då långvarighet och delaktighet inom fältet möjliggör en 

hög säkerställning mellan begrepp och observationer. Studien anser sig 

att hålla en hög intern validitet samt intern reliabilitet, samtidigt som 

Kvale och Brinkmanns (2014) sju stadier av validitet varit 

eftersträvansvärda, med en kontinuerlig validitetsprövning. Lincoln och 

Guba (1985) använder som tidigare nämnt alternativa begrepp där 

confirmability har varit centralt i forskarnas intervjuroller. 
  

3.7 Teoribildning 
Teoribildning delas ofta upp i två klassiska modeller (Thomassen, 2007). 

Deduktiv teori utgår från vad Thomassen (2007) kallar för grundläggande 

axiom, påståenden som antas vara sanna. Bryman (2011) förklarar 

deduktion som att forskaren kan härleda en eller flera hypoteser utifrån 

det man tar för givet inom ett visst område. En hypotes bör uppfylla två 

krav, dels att det inte finns en säkerhet i att det är sant och att det kan 

härledas logiska konsekvenser ur hypotesen (Föllesdal, Wallö & Elster, 

1990). Deduktion förhåller sig även till logikens regler, där ett argument 

inte kan vara falskt om premisserna är sanna, detta med förutsättningen 

att argumentet är logiskt giltigt (Thomassen, 2007). 

  

Induktiv teori utgår ifrån observationer och erfarenheter av verkligheten 

omkring oss, vi kan dra generaliserbara slutsatser via upprepade 

observationer (Bryman, 2011; Thomassen, 2007). Den induktiva teorin kan 

summeras som att från några få observationer av regelbundenhet vid en 

händelse kan generaliseras till att gälla för alla händelser för samma 

scenario (Thomassen, 2007). Likt den deduktiva teorin härleder den 

induktiva teorin i enlighet med logikens regler. 

  

Studien är delvis utformat med ett deduktivt inslag, då Baumans 

frihetsbegrepp samt Goffmans dramaturgi stått som grund innan 
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insamling av material. Detta samtidigt som studien har ett induktivt 

inslag då observationer och erfarenheter har föregått både ovannämnda 

begrepp samt insamling av material. Bryman (2011) menar att 

induktivism och deduktivism kan betraktas som tendenser i en 

forskningsstudie snarare än att det ena utesluter det andra. 
  

3.8 Etiska aspekter 
Vid internetbaserad forskning och empiriinsamling finns det enligt 

Association of internet researchers flera etiska aspekter forskare måste ta 

hänsyn till (Markham & Buchanan, 2012). En forskare måste reflektera 

kring hur sårbar individen bakom kommentaren eller uttalandet är kontra 

hur fruktsamt materialet är för studien. Ju högre sårbarhet, desto större 

aktsamhet är en tumregel vid internetbaserad forskning (ibid.). Då 

sårbarheten hos olika personer och dess uttalanden är av kontextuell 

natur så betyder det att en forskare måste hålla tungan rätt i mun. Således 

måste forskaren göra en etisk bedömning av empirin snarare än att 

omedelbart applicera och ta hänsyn till de etablerade etiska 

forskningsprinciperna (Markham & Buchanan, 2012). 

  

Vad gäller de etiska aspekterna i studiens intervjuer har de fyra 

grundprinciperna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet tagits hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet handlar, som namnet skvallrar om, att informanterna 

skall givas information kring villkoren för deras medverkan, vilka 

eventuella risker det innebär, att de när som helst kan avbryta intervjun 

och att informanternas deltagande är frivilligt. Även att informanterna får 

ta del av den färdigställda studien, om så önskas. Samtyckeskravet lägger 

vikt vid informanternas godkännande av sin medverkan i studien och för 

att motivera informanternas deltagande betonades deras konfidentialitet 

i studien vilket får oss osökt att åberopa just konfidentialitetskravet. Detta 

krav är det viktigaste av dessa fyra, då det handlar om anonymiteten 

informanterna har. Deltagarna kommer under inga omständigheter att 

kunna identifieras av någon annan än den som håller i intervjun. 

Nyttjandekravet handlar om att informationen informanterna bidrar med 

enkom skall användas som forskningsmaterial (Vetenskapsrådet, 2002). 
  



26 

 

3.9 Metoddiskussion 
Metoden tar avstamp i en beskrivning av kunskapsteori och 

konstruktionistisk ontologi. Den hermeneutiska cirkeln beskrivs som den 

pendelrörelse mellan helhet och enhet. Då forskarparet har en stark 

förförståelse för studiens ämne blev den hermeneutiska cirkeln ett 

användbart verktyg för studien. Forskarna tolkade empirin med hjälp av 

sin helhetsbild och empirin bidrog till att forskarna kontinuerligt 

uppdaterade sin helhetsbild av fenomenet.  

 

Konstruktionismen var ett naturligt val för denna studie då dels 

författarparet har den ontologiska livsåskådningen att mänskligt beteende 

bör ses som ett adderande av social interaktion där subjektet och 

intersubjektiviteten är i fokus snarare än objektet i sig. Det faktum att 

studien söker förståelse kring ett handlande där social interaktion står i 

centrum gjorde valet av ontologisk ståndpunkt än lättare. Då 

intervjupersoner har valts via bekvämlighetsurval som även är bekanta 

med forskarparet innebär det en risk för forskningsbias och en 

etnometodologisk problematik där jargong och språkbruk är 

interrelationellt, transkriberingarna kan således uppfattas till synes 

obegripliga för den som vill ta del av dem. Intervjuerna valdes att spelas 

in för att intervjuerna skulle kunna lyssnas på i efterhand och låtas tolkas 

en ytterligare gång, för att på så sätt kunna identifiera detaljer som kan 

vara svåra att uppfatta i realtid. Detta dels för att behålla en validitet i 

forskning, där forskarna kan lyssna och klargöra om intervjun innehöll 

det som den var avsedd att innehålla, men även för att låta oss forskare 

brottas med reliabiliteten i form av att intervjun är gjord på rätt sätt, att 

inte vi som forskare kan ha styrt in intervjupersonen på det spår vi 

forskare velat.  

 

Att intervjua människor om deras beteende eller upplevelse i en anonym 

sfär kan innebära att sanningshalten är varierande, anledningen att saker 

är anonyma kanske är för att de är för privata eller känsliga för att vara 

publika. En enkätstudie hade kunnat vara ett alternativ för att undersöka 

hur anonyma individer beter sig, detta med förbehållning om att många 

svar troligtvis inte varit sanningsenliga där heller. Samtidigt finns det en 
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styrka i kvalitativa intervjuer där våra intervjupersoner får ge subjektiva 

tolkningar om det fält som vi känner oss välbekanta med, de kanske inte 

kan svara på hur det påverkar dem själva med anonymitet, men ge en 

generaliserad bild av hur de tror det påverkar andra. Bryman (2011) 

beskriver hur en tolkningsinriktad kunskapsteoretisk ståndpunkt bygger 

på hur deltagarna i en viss miljö tolkar den verkligheten, vilket kvalitativa 

intervjuer åstadkommer. 

 

Vidare beskrivs hur vi dels har en förförståelse av fältet samtidigt som vi 

utgår ifrån teori nämnt under teoribildningskapitlet. Detta är svårt att 

förhålla sig till sanningsenligt när forskningsbias ännu en gång blir 

aktuellt, då det kan vara svårt att separera hur mycket vi som forskare vill 

koppla insamlat material till teori och vad vi fyller i själva med vår 

förförståelse. Då förståelsen av fenomen styrs av subjektivitet, påverkar 

det sålunda förförståelsen hur vi väljer att utföra och tolka ett 

forskningsområde, empirin samt så småningom hur resultat och 

diskussion blir formulerad (Thomassen, 2007). 

 

Förförståelsen präglade främst val av empiriinsamling och hur 

intervjuguiden utfördes, det förenklade även val av intervjupersoner då 

författarparet var medvetna om vilken erfarenhet som var lämplig för att 

relevant besvara frågor. Med det sagt är det utan tvekan att förförståelsen 

har genomsyrat alla val inom metoden men det är författarparets avsikt 

att det ska prägla i en positiv bemärkelse, att erfarenhet och förståelse ger 

ett tydligare fokus i att hitta vad som anses vara intressant och relevant. 

 

Studien har förutom att förhålla sig till de klassiska etiska aspekterna, 

informations-, samtyckes-, konfidentialitetes- och nyttjandekravet även 

tagit hänsyn till att forskningen behandlar beteenden online vilket innebär 

ytterligare etiska aspeketer. Vi har av bland andra etiska aspekter valt att 

utesluta våra intervjupersoners egna beteenden online, för att eliminera 

risken att få intervjupersonen att möjligtvis gå i försvarsställning eller få 

en känsla av en stämpling som skulle kunna komma att påverka 

intervjuns helhet.  

 



28 

 

4 RESULTAT 
Resultatkapitlet ämnar presentera den empiri som samlats in via transkribering 

av utförda semi-strukturerade intervjuer. Utifrån studiens frågeställning har fyra 

stycken teman skapats som stöd för sammanställning av resultaten från den 

insamlade empirin. Tema ett går under titeln anonymitet, tema två berör 

konsekvenslöshet, tema tre gäller toxicitet och tema fyra behandlar kultur. 
  

4.1 Anonymitet 
Att anonymiteten i onlinespel bidrar till ett sanktionslöst beteende är 

informanterna överens om, det som var intressant var att de allra flesta 

var överens kring att anonymitet är positivt och bör bevaras, det skulle bli 

kaos om den eliminerades helt. 

  

Temat anonymitet behandlar IP:s relation och förhållningssätt till 

begreppet anonymitet. Den sanktionslösa interaktionen är de facto 

omöjlig, eller åtminstone osannolik utanför anonymitetens gränser. Ett till 

synes negativt agerande går inte förbi obemärkt om den utförs av en 

identifierbar individ medan ett likadant agerande kan utspela sig 

annorlunda om det sker anonymt. Kategorin anonymitet har sedan delats 

upp i tre subteman för att tydligare förmedla empirins innehåll. De 

subteman som förekommer är anonymitet som; skiljande, möjliggörande 

och äkthet. 

4.1.1 Anonymitet som skiljande 

Anonymitet som skiljande menar på att intervjupersoner upplever att det 

finns en tydlig skillnad mellan beteende anonymt och ett beteende som 

inte har en anonym prägel. På frågan angående om kommunikationen är 

lik när man spelar med anonyma aktörer respektive vänner svarade IP 2: 

 
“Nej, verkligen inte. Utan det gäller bara de okända. När man spelar med vänner så... Men 

det är inte samma typ av interaktion, för den är inte sanktionslös. Nästa gång man ses, eller 

nästa gång man spelar, för jag vet att jag kommer spela med samma människor 100 matcher 

till, då vill jag ju inte skapa osämja”. - IP 2 

Anonymitet kopplas, enligt intervjupersonerna ständigt samman med en 

sanktionslös interaktion som skiljer sig från den kommunikationen som 

sker i andra situationer där anonymitet inte är en faktor. Citatet pekar 
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även på att interaktionen skiljer sig för att det inte kommer finnas någon 

kontinuitet eller återkoppling på interaktion som skett. Intervjupersoner 

uttrycker även att det måste vara ett annorlunda rolltagande som sker när 

en individ är något skyddad bakom en anonymitet. 

 
“Hur vissa personer kunde vara [...] helt dum i huvet [...] men han pluggar juridik på det 

största universitetet i Bulgarien liksom. Okej, ja, men det är hans internetpersona liksom”. - 

IP 1 

En internetpersona innebär ett rollspel för en individ och ger denne 

utrymme att bete sig väldigt annorlunda mot vad den skulle göra om 

personen var helt identifierbar. Det innebär även en vetskap om att 

personer har möjlighet att uttrycka sig annorlunda mot vad de begränsas 

av i sin professionella roll. IP 1 utvecklar även hur rolltagandet varit 

annorlunda för hens egna skull. 
 

“Det blir liksom en fråga att hålla upp olika typer av ansikten, så liksom. Jag har aldrig varit 

så hård mot folk som jag varit i dota, på [server], man har kräkts ur sig saker som liksom inte 

är snälla, det är bara så det är, det tänker jag inte sticka under stolen med, det vore patetiskt”. 

- IP 1 

Här beskriver IP 1 hur rolltagandet blir mångfacetterat och skiftande 

beroende på vilket agerande situationen kräver. Agerandet blir 

annorlunda mot hur IP 1 hade betett sig om hen inte var anonym. Något 

som var överensstämmande för samtliga intervjupersoner var att det var 

tydligt att det finns skillnader mellan om en interaktion var präglad av 

anonymitet eller inte. 

 

 

 

4.1.2 Anonymitet som möjliggörande 

Anonymitet som möjliggörande kan liknas vid att det finns skillnader 

mellan en interaktion präglad av anonymitet eller inte, på det sätt att det 

möjliggör situationer, interaktioner eller uttryckssätt som inte 

nödvändigtvis finns i icke-anonyma situationer. Det var varierande svar 

vad som angavs som möjliggörande men det koherenta är att alla menade 

på att det fanns positiva aspekter av den anonyma interaktionen. 
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“Asså det de möjliggör är just, allas åsikter.. Finns. Du kan säga vad du vill. Det möjliggör 

det. Det du säger behöver inte vara rätt, det behöver inte tyckas om, men du kan säga det utan 

att vara orolig att någon kommer och knackar på dörren”. - IP 4 

Anonymitet möjliggör en reell frihet i att uttrycka sig om vad någon vill 

uttrycka sig om, en potentiellt positiv konsekvenslöshet eller kanske 

snarare ett sätt att inte bli permanent stämplad för en handling. Att vara 

anonym innebär att man inte kan bli placerad i ett fack eller att inte bli 

stämplad för något eftersom det inte kan kopplas ihop med några andra 

attribut eller något som gör en individ identifierbar. 

 
“Ja, det positiva är ju såklart att saker som inte ska vara relevant kommer inte med liksom. 

När man hoppar in i ett spel, är det viktigt att veta om någon är kille eller tjej, är det viktigt 

att veta hur gammal någon är eller var du bor[...]? Kanske inte”. - IP 3 

Samtliga intervjupersoner har uttryckt positivitet över att man kan dölja 

vem man är och bli bemött som en könslös entitet. Samtidigt uttryckte 

många att det är viktigt att även ha möjlighet att dölja ålder, då både kön 

och ålder är något som tenderar att användas emot individerna om inte 

lagkamrater är nöjda med dess prestation. Vidare tenderar 

intervjupersonerna mena hur anonymitet också tar bort de negativa 

associationer en individ upplever med medfödda eller förvärvade 

egenskaper på grund av att de inte nödvändigtvis synliggörs. 

 
“Ja, du kommer inte bli dömd för dina egenskaper du har i ditt vanliga liv liksom, om du är 

anonym. Du blir dömd för vad du gör i spelet”. - IP 7 

 

4.1.3 Anonymitet som äkthet 

Anonymitet som äkthet innebär att det anonyma beteendet är ett mer 

genuint beteende. Som anonym upplevs du inte behöva censurera dig 

själv utan kan uttrycka dina åsikter eftersom det inte kommer kunna 

knytas till dig. Flera intervjupersoner påstår att de upplever att 

anonymitet visar en mer representabel bild av hur någon individ 

verkligen är. 
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“Det positiva är att jag har en känsla av att människor är mer ärliga när de är anonyma och... 

Min teori är att det har och göra med att man upplever att det inte kommer vara några 

konsekvenser av ens agerande”. - IP 2 

De spärrar som vanligtvis präglar en individs beteende är enligt 

intervjupersonerna försvunna, ingen behöver reglera sig utefter rädsla att 

bli bedömd eller sedd på ett visst sätt. Detta kopplat med insocialiseringen 

som sker, det vill säga att ingen har några gränser och att språket är hårt 

och rått innebär att någon inte heller sticker ut något vidare vid uttryck av 

annorlunda eller vanligtvis tabubelagda åsikter. 

 

4.2 Sanktionslöshet 
Sanktionslöshet som är det andra temat syftar att belysa beteenden fria 

från konsekvenser. I sociala interaktioner i samhället förutsätts ett visst 

beteende, det finns både oskrivna som skrivna regler att förhålla sig till. 

Följs inte dessa interaktionsregler så riskerar det tillkomma en social 

stämpel hos den som utsätter andra för otrevnad vilket är som ett sorts 

straff för respektlöst beteende. Detta skulle sålunda tjäna som en 

konsekvens av icke önskvärt beteende. Något sådant konsekvenssystem, 

eller sanktionssystem, tycks lysa med sin frånvaro i onlinespel, där 

identifierbarheten är låg till icke existerande. 

IP 2, fyller i: 
  

“Jag upplever att okända människor.. beter sig.. på ett sätt som det inte finns några 

konsekvenser för deras agerande. Vilket på sätt och vis är sant, [...] det blir ju väldigt 

sanktionslöst.” - IP 2 

  

De flesta intervjupersonerna har reagerat på det anonyma beteendet och 

dess uttryck. Att det inte finns konsekvenser för deras agerande kan som 

tidigare nämnt vara relaterad till en tydligare ärlighet, samtidigt som 

sanktionslöshet upplevs oftare som negativt enligt intervjupersonerna. 

På frågan om negativa konsekvenser med anonymitet fortsätter IP 5 med: 
  

“Mm, negativa är att man kan säga vad som helst och komma undan med det.” - IP 5 

Kanske finns det för mycket sociala regler i samhället att det sanktionslösa 

beteendet på något sätt tjänar ett individuellt högre syfte än just där och 

då i stundens hetta. Det gick att urskönja en viss tvetydighet kring syftet 
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bakom ett sanktionslöst beteende. Möjligtvis är ett beteende, fritt från 

samhällets kraftiga tyglar, önskvärt för vissa individer då det kan verka 

som en ventil för den allmänna frustrationen som samhällets 

individualisering kan resultera i. Människor måhända känner sig så pass 

inramade av samhällets alla normer att vidden för eget initiativtagande i 

sociala rum imploderar och därav utkristalliseras ett behov av 

interaktionell frihet. Beteendet behöver således inte alls komma från en 

rebellisk tonåring utan snarare tvärtom, som IP 7 belyser: 

 
  

“Det kan ju även vara att det är liksom en 40-åring som är mogen och kanske trevlig 

vanligtvis men bakom anonymiteten så kan dom bete sig lite hur som helst utan att få följder, 

man behöver inte stå för sina handlingar [...] du kanske är jätteotrevlig och tar ut 

aggressioner i spel och anklagar folk, men i ditt vanliga liv så kanske du bara är en vanlig [...] 

svensson.” - IP 7 

  

Att icke önskvärda beteenden sanktioneras i samhället är självklart på 

grundval av att personer i sin omgivning kan ta illa upp. När IP 3 

beskriver en situation hen stötte på, uppkommer vissa frågor kring 

huruvida en sanktionslös beteendeventil möjligtvis inte är så önskvärd, ur 

ett rent utilitaristiskt perspektiv, då beteendet möjligen utlöser en 

frihetskänsla hos personen som säger det, men riskerar att drabba desto 

fler: 
  

“En gång var det en seriös diskussion att återinföra slaveri i USA. Snubben refererade till 

typ, bloggare, debattörer och jag vet inte vad det var, och på allvar en diskussion om man 

borde göra det eller inte och man bara stirrar och bara ”VAFAN?!”. Det var straight up 

rasistiska, rasbiologiska argument liksom, och jag vet inte vad fan dom sa men att svarta 

människor gör sånt jobb bättre och jag vet inte vad.” - IP 3 

  

Ovannämnda citat behandlar alltså en anonym persons vilja att återinföra 

slaveri i USA, hur genuin denna person var i sitt anförande är för 

informanten givetvis omöjligt att veta, däremot kan konstateras att denna 

diskussion pågick i ett onlinespel. En liknande diskussion runt valfritt 

matbord kan utan vidare eftertanke fastläggas stämplande för personen 

det härrör. 
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4.2.1 Likgiltighet 

Problemet torde vara att personer tenderar glömma bort att det faktiskt 

sitter en annan person bakom ett anonymt smeknamn. Vi kan skönja en 

känsla av likgiltighet hos våra intervjupersoner när vi lyssnar till deras 

upplevelser. Då det i många spel är upplagt på så sätt att ett knapptryck 

placerar ut fem främmande aktörer i samma sociala rum, främmande 

aktörer som 99 gånger av 100 inte kommer att varken stöta på varandra 

igen, höra av varandra igen, eller ens veta vilka de andra är. Detta kan 

skapa en sorts apati gentemot varandra, där trivsel och respekt är högst 

sekundärt framför framgång och spelmässig vinst. 

 

“Nä men om du har haft något, om du och en till har skrikit på varandra väldigt mycket och 

det har varit världens fight så kommer det ju, ni kommer liksom aldrig prata med varandra 

igen, ni kommer ju gå därifrån med massa arga tankar i huvudet men sen så kommer det 

släppa för ni kommer aldrig träffa varandra och så glöms det bort, det är bara för stunden som 

det är riktigt liksom argt.” - IP 5 

“Jag tror en annan viktig grej där också att CS var det första där man träffades i 

ventrilokanaler och så vidare, det var mer viktigt där att etablera någon sorts relation med 

människor innan va, när du trycker på en knapp och bara hoppar in i någonting och du ska 

vara med dom här människorna i 60-minuter så kanske det är enklare då att vara ett svin.” - 

IP 3 

IP 5 förklarar att trots att hen kan känna ilska och uppgivenhet så kommer 

detta att släppa ganska snart då det handlar om människor som hen aldrig 

kommer att veta av igen. IP 5 beskriver en temporärt känsloladdad 

situation som sedermera går över i en likgiltighet inför händelsen. IP 7 ger 

oss metaforen “hissyndromet” som en indikator på en apati hos aktörer i 

interaktionen. 
  

“Och det blir väl lite som det här med hissyndromet, alltså jag menar, om du står i en hiss 

med någon några sekunder, du kanske inte orkar engagera dig att vara social, och på samma 

sätt, om du bara vet att du kommer spela bara 20 minuter med dom här nissarna, jag behöver 

inte bli bästa kompis med dom” - IP 7 

  

Du behöver inte bli bästa kompis med dessa människor menar IP 7. Då 

interaktionstillfället bara är en kort period så kanske det inte är värt 

mödan för aktörer att engagera sig i interaktionen och utan någon sorts 
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engagemang i en interaktion är det möjligtvis svårt att bibehålla respekten 

och upprätthålla en socialt acceptabel nivå. 
  

4.3 Toxicitet 
Toxicitet är ett försvenskat ord med härkomst från engelskans toxic, vilket 

i speltermer innebär att någon agerar icke önskvärt. Temat toxicitet åsyftar 

sålunda en persons kritiska beteende gentemot andra både med- och 

motspelare. Temat används för att belysa beteenden som återfinns i 

spelvärlden, med underrubriker som plattform och nödvändighet. 
  

Samtliga intervjupersoner håller med om att det kommunikativa klimatet 

i spel generellt är av kritisk karaktär, där toxicitet tenderar att vara 

vardagsmat. IP 3 svarar på frågan om hen kunde nämna någon speciell 

situation där toxiciteten var slående såhär: 
  

“Ingenting som jag kommer på nu egentligen, det blir så mycket så det blir nästan ingenting 

som sticker ut, vilket kanske gör det ännu sjukare. [...] [J]ag kom att tänka på det också att, 

jag såg när någon skrev ‘KYS’, jag tänkte vad betyder det då? ‘Kill yourself’ – jaha, du har en 

förkortning för det nu så man kan säga det snabbt och enkelt medans man spelar liksom.” - IP 

3 

Det finns alltså numera en förkortning för att be en annan person att begå 

självmord, vilket IP 3 tyckte var osmakligt. Det insamlade materialet kring 

temat beskriver toxiciteten som överdriven och ofta oförtjänt. IP 2 

ifrågasätter detta och ställer toxiciteten emot positiv feedback på ett 

konkret sätt: 
  

”Där om någon begår ett misstag så får de väldigt stora verbala konsekvenser. Det blir ett 

väldigt tydligt påpekande på hur värdelös man är. Men det sker extremt sällan åt andra 

hållet. Det är ju inte så att man får oproportionerligt mycket cred för att man gör någonting 

väldigt bra men man får oproportionerligt mycket skit om man misslyckas för någonting och 

det behöver inte ens vara ett konsekvent misslyckande som innebär att du faktiskt är en dålig 

spelare utan det räcker med att du gör någonting en gång […], det räcker för att du ska få en 

ordentlig salva. Så det, ja det är större fokus åt det negativa hållet.” - IP 2 

IP 2 beskriver att ett simpelt misstag, kan resultera i omedelbar 

uteslutning men inte vice versa. 
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4.3.1 Plattform 

Spelplattformen tycks vara en viktig aspekt i beteendeklimatets 

utveckling. IP 1, som har en lång historia i rollspelet World of warcraft 

beskriver beteendeförändringen i spelet efter att en “dungeon-finder” 

etablerats i spelet, vilket möjliggör för en spelare att genom att trycka på 

en knapp, hamna i en spelform med fyra för spelaren okända personer, 

där målet är att genom samarbete utföra en uppgift tillsammans. 

 
”Wow är ett praktexempel på det då den här random-dungeon-findern kom, hur personer helt 

plötsligt inte betydde någonting för de kunde inte göra något åt att hamna i grupp med dig 

eller jag kunde inte göra något åt att hamna i grupp med dem heller. [...] och det tror jag gör 

att folk känner att, aa jag kommer undan med att vara ett svin, de kan kicka mig och då får jag 

vänta en kvart och då kan jag köra igen. Det kan jag leva med [...] Men fram till dess så var 

kulturen bättre.” - IP 1 

Innan den här “dungeon-findern” som IP 1 pratar om initialiserades, så 

krävdes det för var och en att prata med varandra för att tillsammans 

skapa en grupp om fem personer att utföra uppgiften tillsammans med. 

Då World of warcraft är ett rollspel betydde den här “dungeon-findern” 

ett steg närmare spel som HoN eller Dota där ett knapptryck resulterar i 

en match med uppsättning av fem okända personer där en uppgift skall 

genomföras tillsammans. IP 5 beskriver klimatet i spel som HoN: 
  

“Om det är någon i ena laget som gör bort sig tidigt, tex går och dör, och ger det andra laget 

en tidig fördel, då kan ju folk börja prata direkt om att ”du kommer sabba det här gamet”, ”det 

här är dödsdömt för oss, för du är så himla dålig” bara för ett ynka fel.” - IP 5 

Att påstå att någon är dåligt på spelet i fråga verkar inte vänta på sig enligt 

IP 5, som citatet ovan tyder på. IP 5 fortsätter beskriva klimatet med: 
  

“Men överlag, kommunikationen, i de flesta spelcommunities som jag har spelat i är ganska 

dålig. Det är väldigt, väldigt argt och det är mycket s.k. flaming. Speciellt, ett spel som jag 

tyckte var väldigt roligt var HoN men den spelglädjen drogs ner mycket på grund av att hela 

den communityn var så dålig och att det är så lätt att folk triggas igång på ingenting och så 

sabbar det för hela laget och då är det ju mycket svordomar, liksom raka förolämpningar och 

hot på så många nivåer.” - IP 5 

  

IP 5 beskriver för det första att den generella kommunikationen i 

onlinespel är ganska dålig och därtill beskriver HoN som ett roligt spel, 

men att spelglädjen nästan eliminerades på grundval av raka 
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förolämpningar och hot i spelet, förolämpningar och personangrepp är 

något som IP 7 håller med om: 
  

“Ja, oftast är det när folk bara liksom, det är personangrepp alltså dom säger, ‘you fucking 

cunt, u suck’ osv liksom.” - IP 7 

4.3.2 Nödvändighet 

Trots att toxicitet kan kännas som något negativt som försämrar 

spelupplevelsen och hämmar de positiva känslorna av spelandet i sig 

beskriver IP 1, toxicitet som något behövligt i vissa scenarion: 
 

“Och det, på ett sätt kan man se det hårda klimatet som en sund kultur, på vissa sätt. Om du 

har en stor grupp människor som är extremt liksom egocentriska eller tror att dom är 

förbannat bra på allting, hur gör du i en onlinevärld för att trycka åt dem här människorna, 

du har bara din kommunikation, din röst, du kan inte göra på något annat sätt. [...] [H]an var 

förbannat duktig så det var ingen som hade några större problem med att han betedde som sig 

som ett svin ibland.” - IP 1 

IP 1 ger en bild av toxiciteten som ett nödvändigt ont i en onlinevärld, där 

du bara har din röst som kommunikativt verktyg, där gester och 

kroppsliga beteenden inte längre är ett element i den sociala interaktionen. 

IP 1 beskriver vidare toxicitet som ett ibland accepterat beteende såvida 

personen i fråga är skicklig på spelet i sig, och på så sätt kan hjälpa laget 

att klara uppdraget. 

 

4.4 Kultur 
Kultur är ett tema som kom att visa sig ha stor betydelse hos våra 

informanter. När vi etablerade kultur som tema åsyftade vi i synnerhet 

kulturen i spelvärlden. Men när intervjuerna tog fart och empirin började 

växa så insåg vi att det inte enkom handlar om kulturen i spelvärlden utan 

inte minst om dess aktörers respektive kulturer. Då internet som fenomen 

inte tar hänsyn till tid och rum resulterar detta i att de olika aktörerna i 

interaktionerna i onlinespel kan ha helt olika bakgrund, de kan 

härstamma från helt olika delar av världen, ingå i helt olika samhällen och 

operera helt annorlunda i sina liv. När dessa aktörer kastas in i samma 

rum och inte bara förväntas interagera med varandra utan även samarbeta 

och jobba tillsammans mot ett gemensamt mål, bäddar det ofta för 

problem. 
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“Ehm, Jag tror att kulturkrock är en stor fråga där. Jag tror att det är kärnan i toxicity på 

internet.” - IP 2 

IP 2 talar om en kulturkrock, där aktörer från olika delar av världen har 

olika tillvägagångssätt för att hantera olika situationer som uppstår i 

interaktion. IP 2 fortsätter beskriva oss svenskar som elitister och menar 

att om en annan svensk ställer sig kritisk till något så påverkar det inte så 

mycket till skillnad från om någon annan aktör från någon annan del av 

världen gör samma sak, för vi svenskar, menar IP 2, befinner oss ungefär 

på samma våglängd. 
  

”Jag har inget problem med att hamna med fyra ryssar de få gånger jag spelar public. Absolut 

inte. Och om folk, och jag vet även hur jag ska bete mig med dem, om de klagar mot mig är det 

rätt tillvägagångsätt att bita tillbaks. För det är en annan typ av retaliation än den jag i mitt 

svenska jag skulle ge. Utan de här är det mer av en form av man känner lite på varandra för 

att känna vem som är alfa i tillfället och sen glömmer man bort det och spelar vidare, medan 

en svensk tar det som ett personligt påhopp.” - IP 2 

  

Spelare från Ryssland har ett dåligt rykte hos svenskarna och detta menar 

IP 2 är helt och hållet ett missförstånd, då vi helt enkelt inte förstår oss på 

deras kultur. Som citatet ovan vittnar om beskriver IP 2 att interaktionen 

med fyra andra ryssar skiljer sig väsentligt från interaktionen med fyra 

svenskar exempelvis. Ryssar tenderar att ha en hårdare jargong mot 

varandra, och detta för att, enligt IP 2, etablera vem som är alfa i gruppen. 

IP 1 fortsätter beskriva de kulturella skillnaderna bland olika aktörer i 

interaktionen och att det är just dessa skillnader som står som regelverk i 

en interaktion. 
  

“Sen så hade vi dem personerna som inte, som man inte kunde vara lika otrevlig mot, det blev 

liksom en sådanhär, där kan vi se direkta kulturella skillnader. Du kan vara hur otrevlig som 

helst mot en person från rumänien och dom såhär typ är otrevliga tillbaka, sen efteråt så ”ja 

vi är bästa vänner” och allt är jättetrevligt. Du kan vara väldigt hård mot tyskar, dom tycker 

det är bara bra att du är rak och direkt och om du gör samma sak mot en snubbe från Göteborg 

så blir han lite ledsen” - IP 1 

IP 1 i citatet ovan beskriver ett exempel på en interaktion i spelplattformen 

World of warcraft, där aktören, IP 1 i det här fallet, har vetskap om de 

olika personernas härkomst och anpassar således sitt beteende med 

bakgrund av den vetskapen. I andra spelplattformar som HoN och Dota 
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finns det i regel ingen indikering på varifrån de olika aktörerna som ingår 

i interaktionen härstammar och då blir det sålunda svårare för en enskild 

aktör att anpassa sitt beteende på samma sätt. I sådana fall verkar en aktör 

helt få interagera i linje med den rådande spelkulturen, som möjligtvis är 

en mix av de alla aktörernas egna kulturer. 
  

“Att vara grov i mun är på något sätt, det är så det fungerar, det är liksom kulturen. Det är 

inte nödvändigtvis så att det faktiskt betyder någonting när folk liksom skriker hora till dig 

liksom i en dålig mikrofon från en fjortonåring från liksom Moskva någonstans. Det är inte 

alltid liksom, även om det liksom utifrån att jag normalt inte skulle uttrycka mig så, för det är 

liksom inte trevligt så är det bara liksom, det är så det är, man blir invuxen i det. Har man 

spelat online sen man var fjorton [...] då har man ändå någon form av försvar.” - IP 1 

Samtidigt som IP 1 beskriver kulturen hos de enskilda aktörerna så 

beskriver hen även en generell spelkultur, en spelkultur som mycket 

bottnar i ett respektlöst beteende gentemot varandra. IP 1 beskriver att 

oavsett hur hen skulle uttrycka sig i normala fall så acklimatiserar sig en 

aktör till spelkulturen och anammar det som hör till, exempelvis att 

använda ett fult språk i interaktionen. 
  

Kulturen, menar IP 7, har möjligtvis förändrats över tiden. Spelbranschen 

har de senaste tio åren utvecklats till en mångmiljonbransch där ett spel 

numera de facto kan betyda en god inkomst för en aktör i spelet. 
  

”När det finns stora pengar i något så brukar det oftast också ta fram lite sämre sidor hos folk 

[…] Det är en ändring tror jag som har skett de senaste liksom 10 åren, jämfört med tidigare, 

det var lite mer casual då.” - IP 7 

Interaktionen blir kanske lite hårdare när en vinst numera inte bara tjänar 

som en moralisk vinst för en aktör utan även kan resultera i en 

karriärmöjlighet på sikt. Kanske har interaktionen färgats i spelkulturen 

av en stark tävlingsinriktan hos aktören när potentiellt en stor inkomst 

står på spel. 

 

4.5 Sammanfattning 
Resultatdelen tar avstamp i vad anonymiteten bidrar med i en interaktion. 

Alla intervjupersoner är överens om att anonymiteten tjänar både positiva 

som negativa syften i en interaktion, de är även i konsensus kring att ett 

anonymt beteende skiljer sig ganska vitt från ett icke-anonymt. 
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Anonymitet å ena sidan kan möjliggöra för människor att våga yttra 

åsikter om möjligtvis tabubelagda ämnen, där personliga egenskaper och 

attribut, som eventuellt skulle kunna hämma en person i en sakfråga i en 

icke-anonym interaktion, inte tas hänsyn till. På grund av detta menar 

intervjupersonerna att en aktör kan vara mer genuin i sin interaktion, att 

hen slipper censurera sig om saker, på både gott och ont. Å andra sidan 

pratar intervjupersonerna om att anonymitet kan bidra till ett 

konsekvenslöst beteende där i synnerhet det negativa kommer fram. Ett 

konsekvenslöst beteende menar vissa intervjupersoner kan tjäna som en 

sorts aggressionsventil som ett svar på den “politiskt-korrekta”-vågen i 

interaktionssituationer vi ser i samhället idag. Vidare beskrivs att 

förövarna av ett icke-önskvärt beteende kan vara vem som helst, allt ifrån 

en hormonstinn tonåring till en fullvuxen man i 40 årsåldern. Att 

interaktionen i spelkulturen är hård och vulgär verkar det råda konsensus 

kring och de flesta intervjupersonerna pratar om skillnader i interaktionen 

beroende på spelplattform. I spelplattformar där en aktör slussas in med 

fyra anonyma individer via ett knapptryck kan en känsla av likgiltighet 

inträffa då det är föga troligt att en aktör kommer att träffa på samma 

anonyma personer igen. Varför engagera sig att skapa en trevlig stämning 

om interaktionen är på så kortsiktig basis? 

Kulturella skillnader visade sig spela en viktig roll i interaktionen i spel. 

Spelkulturen kan sägas innefatta delar av de flesta kulturer i världen 

(förutsatt de kulturer där internet är tillgängligt) vilket blir en salig 

blandning. Det var självklart för vissa av våra intervjupersoner att det 

kommer skapas meningsskiljaktigheter som många andra aktörer inte 

förstår sig på då dessa meningsskiljaktigheter är djupt rotade i aktörers 

egna kulturer. 
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5. RESULTATDISKUSSION 
Nedan följer ett försök till en analys av den insamlade empirin. Kapitlet ämnar 

ställa den insamlade empirin i relation till studiens teoretiska referensram för att 

på så sätt söka svar på studiens frågeställningar. Analysen kommer förhålla sig 

till resultatets olika teman och tar avstamp i anonymitetens möjliggöranden. 

 

5.1 Anonymitet 
Resultatet påvisar att det både finns för- och nackdelar med anonymitet. 

Flera intervjupersoner menar att det generellt är mycket trevligare 

stämning när personer är avanonymiserade i onlinespel, som till exempel 

när personen känner de andra personerna hen spelar med. Detta menar 

intervjupersonerna handlar om det framtida spelandet, eftersom de 

förmodligen kommer att spela flera hundra matcher till med samma 

personer så vill de inte skapa osämja personerna emellan.  

 

Vid anonymitet så vittnar alla intervjupersoner om att det blir en hårdare 

stämning, en intervjuperson förtydligar att minsta lilla fel man gör, kan få 

oerhörda sociala konsekvenser för spelaren. Bauman (2002) menar att 

människor är beroende av att berätta om sina liv, sin kompetens och sina 

prestationer och möjligtvis är det detta personer gör, nämligen att genom 

att förklara för andra spelare hur de inte ska göra  påvisar implicit en 

kunskap hos personen i fråga. Zizek (2017) fortsätter med att på forum 

och andra plattformar där interaktionen enbart är textförmedlad så 

återfinns en stor kontroll i kommunikationen, en stor kontroll i hur en 

person resonerar. I onlinespel finns en verbal interaktion i realtid där 

självkontrollen förmodligen inte är lika hög som i textbaserad 

kommunikation, och detta tillsammans med en stress i olika spelmässiga 

situationer så kan kanske påvisandet av sin egen kompetens bli felaktigt 

förmedlad.  

 

En intervjuperson beskriver anonymitet som ett bra sätt att ventilera sina 

åsikter, aggressioner och annat som inte är socialt accepterade i samhället. 

Goffman beskriver social interaktion som en teater där individer 

samarbetar för att inte låta någon annan tappa ansiktet (Goffman, 2009). 

Interaktionsregler som sådana tenderar att lösas upp bakom anonymitet 
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då individen inte får sanktioner av ett icke önskvärt beteende, och i det 

individualiserade samhället Bauman (2002) menar att vi lever i saknas 

möjligen incitament att behålla en hög nivå i samtalen online och således 

kan anonymiteten tjäna som, likt vad intervjupersonen beskriver, en 

ventil. Om människor är styrda av oskrivna regler i interaktion (Goffman, 

2009) men fria i samhällelig mening (Bauman, 2002), kan det tyckas 

naturligt att frigöra sig i en anonym interaktion online där det saknas 

verkliga sanktioner.  

 

Bauman (2002) menar att individer är beroende av att måla upp sig själva 

som bättre än andra, att blottlägga andra individers otillräcklighet och vad 

skulle vara en bättre plattform för detta än i ett anonymt onlinespel? 

Anonymiteten tjänar syftet, i detta fall, att du inte erhåller sanktioner av 

ditt beteende men att du ändock får utlopp för ditt beroende av att visa 

dig bättre än andra. En annan intervjuperson upplever att anonymitet kan 

vara positivt i den bemärkelsen att ingen individ blir ålagd ett epitet i en 

diskussion, exempelvis tas inte kön, sexuell läggning, eller etnicitet 

hänsyn till när det råder diskussion om någonting. Mcinroy och Mishna 

(2017) talar däremot om “social dominans-teori” som handlar om att 

bibehålla fördomar och förtryck mot subordinerade grupper av 

människor. När anonymiteten råder så menar Mcinroy och Mishna (2017) 

att angreppspunkterna ändock är detsamma, oavsett vilken grupp 

människor du tillhör.  

 

5.2 Sanktionslöshet 
Den främsta skillnaden med det anonyma samtalet upplevs enligt 

intervjupersonerna vara en rådande sanktionslöshet. Sanktionslösheten 

ger uttryck för en rakare, potentiellt ärligare ändock råare, mer negativ 

och hårdare. De exempel som nämns i resultatavsnittet pekar på ett 

handlande fritt från ansvar och en brist på tvekan inför att ta upp de mest 

absurda konversationerna om de mest tabubelagda ämnena. Goffman 

(2009) beskriver att den cyniska aktören är både medveten om dess 

falskhet och att individer blir mindre uppslukade av rollen. I den korta 

tidsrymden som onlinespel ger utrymme till behövs inte ett konsekvent 

agerande över tid. Hur en individ agerar skiljer sig baserat på plattform, 

egen prestation och medspelares prestation med mera. Den cyniska 
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aktören tas på allvar och förväntas besitta de egenskaper som individen 

ger uttryck för, än mer får aktören ett utrymme att bete sig så som den 

behagar inom ramen av rollen (ibid.). Den sanktionslöshet som 

intervjupersonerna beskriver ger alltid den agerande individen en stor 

frihet att ta den roll som behagas samt ett fritt handlingsutrymme så länge 

det är koherent med rollen. Kanske är individer intresserade att ta andra 

interaktionsroller än de roller aktörer i vanliga fall innehar, för att testa på, 

vilket sålunda skulle kunna vara grunden till den instabila 

interaktionsordningen ett samtal i onlinekulturen innehar.   

 

Barlett och Chamberlin (2017) pekar på hur spelare inom de lägre åldrarna 

inte utövar mobbning på grund av den insocialisering som krävs, att 

förstå spelkulturen helt enkelt. Att jämställa ett mobbingsbeteende med 

ett sanktionslöst beteende är inte optimalt men insocialiseringen är 

alltmer relevant. Resultatavsnittet pekar på förståelse för huruvida ett 

sanktionslöst beteende nödvändigtvis inte behöver överensstämma med 

hur personen skulle betraktas i en icke-anonym situation. Där Goffman 

(2009) säger att aktörer kan misskreditera sin egen roll genom att trampa 

i klaveret, är den implicita förkunskapen att rollens kredibilitet från början 

bör ses med skeptiska ögon. Detta torde vara för den insocialisering som 

sker tidigt i onlinekulturen. Individer känner till, och blir insocialiserade i 

att interaktionsklimatet ser annorlunda ut på internet än på andra arenor. 

Med detta i åtanke kan tänkas att oavsett vilken roll en aktör tar i en 

onlinekultur är den ständigt instabil och ifrågasatt, då skepsism är starkt 

rådande i en sanktionslös interaktion. 
 

5.3 Toxicitet 
Kan det vara rättfärdigat att bete sig illa mot någon annan? Toxiciteten i 

onlinespel kan te sig olika. En intervjuperson förklarar att vid något 

tillfälle fick hen till sig “KYS” och det betyder tydligen “Kill yourself”. 

Goffman (2009) menar att en individ förväntas ta en specifik roll i 

interaktionen som går i samklang med sina olika attribut, där 

uppträdandet representerar individens “sociala status”. Detta i 

kombination med den individualiseringsprocess Bauman (2002) talar om, 

ser kanske individer en möjlighet att stiga kraftigt i social rang bara genom 

att logga in i ett onlinespel och slänga ur sig elaka kommentarer, andra 
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individer i interaktionen känner ju nämligen inte till individens attribut 

och om hens beteende är representativt för sin person.  

 

En annan intervjuperson menar att toxiciteten kan vara nödvändig i 

onlinespel, då hen ställer sig frågande hur man ska “trycka till” någon 

annan individ, när kommunikation är det enda verktyg man har? 

Goffman pratar om en personlig fasad som innebär just attribut hos en 

individ som är den expressiva utrustningen som publiken identifierar hos 

individen och skall höra samman med individens roll (Goffman, 2009). 

Intervjupersonen i detta fallet tycks ha uppmärksammat bristen på den 

expressiva utrustningen hos en individ och drar slutsatsen att toxicitet är 

ett bra verktyg i sammanhanget, om individen i fråga inte beter sig på ett 

önskvärt sätt. Mcinroy och Mishna (2017) menar att toxicitet är negativt i 

form av att antingen “offret” slutar spela eller att det påverkar aktören att 

själv agera aggressivt gentemot andra. Det blir ett insocialiserat beteende 

som i vissa aspekter möjligtvis är nödvändigt då det råder brist på andra 

tillvägagångssätt i situationer som kräver lyhördhet, men framför allt blir 

det ett beteende som är ofrånkomligt då den som befinner sig i onlinespel 

en längre tid förr eller senare kommer insocialiseras i toxiciteten (Barlett 

& Chamberlin, 2017). I Mcinroy och Mishnas (2017) forskning förstås 

aggressivitet som ett normaliserat beteende i onlinekulturen och 

onlinekulturen i sin tur till och med uppmuntrar aktörer att bete sig mer 

aggressivt gentemot varandra. Aggressivitet föder aggressivitet kan 

konstateras. 

 

5.4 Kultur 
Eftersom en människa är en produkt av kulturen den lever i verkar det förståeligt, 

av våra svar att döma, att aktörer kommer tackla situationer på olika sätt och 

därav är kontextuella dispyter ofrånkomliga. 

5.4.1 Kulturella betingelser 

Kulturella skillnader är inte att förkasta enligt våra informanter. En 

intervjuperson beskriver att det toxiciteten grundar sig i är en kulturkrock 

för de olika aktörerna i onlinespelet. Då onlinespel som tidigare nämnt 

inte tar hänsyn till tid och rum så blir en blandning av aktörer från olika 
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kulturer ett faktum. Flera intervjupersoner vittnar till exempel om att 

personer från Ryssland är mindre önskvärda att spela med, då de upplevs 

vara oförskämda mot både varandra och även mot personer av annan 

nationalitet. En annan intervjuperson som visade sig ha rötter i Ryssland 

vittnar snarare om raka motsatsen. Hen förklarade att i Ryssland och 

enligt den ryska kulturen är det viktigt i en interaktion att definiera vem 

som är alfa i gruppen. I brist på andra verktyg än just den verbala 

kommunikationen så är kanske det mest naturliga att bete sig oförskämt 

för att etablera sig som alfan i gruppen. Den ryska och svenska 

interaktionsmodellen skiljer sig, enligt intervjupersonen, ganska vitt åt 

och det är detta menar hen som är en stor anledning till toxicitet i 

onlinespel. Goffmans (2009) menar att i varje interaktion finns det 

oskrivna interaktionsregler som alla i interaktionen skall följa. Om vi antar 

att dessa oskrivna interaktionsregler ser annorlunda ut i olika kulturer 

kan toxiciteten som råder i onlinespel möjligen vara förståelig. I den 

svenska kulturen till exempel verkar det inte vara av lika stort värde att 

etablera sig som alfa i en grupp som i den ryska kulturen och som svensk 

i det läget kan det ses som att den ryska individen mobbar den svenska, 

men att det i själva verket handlar om att etablera sig som alfa. Barlett och 

Chamberlin (2017) menar att erfarenheter av mobbning förstärker idéen 

av att mobbning är ett sätt att hantera konflikter, vilket i sin tur blir en 

insocialisering i toxiciteten.  

 

Goffmans intrycksstyrning handlar om att aktörer i en interaktion 

samarbetar för att inte låta en annan individ tappa ansiktet, att göra bort 

sig. Goffman (2009) pratar om “felsteg” där en individ oavsiktligt bidrar 

till att misskreditera någon annans, eller sin egen roll i interaktionen. 

Vidare fortsätter han beskriva att göra en “scen” är ett sätt för en individ 

att avsiktligt misskreditera någon annan i interaktionen och det är 

möjligtvis detta som försiggår i interaktioner i onlinespel. Interaktionens 

ordning förskjuts och det kan hända att individer i samtalet inte tåls 

bibehålla den klassiska interaktionella ordningen och kan själva 

konfrontera de tvistande aktörerna. Toxiciteten i onlinekulturen blir som 

dominobrickor, där en efter en följer efter.  
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Kulturen i ett onlinespel kan ses som Durkheims organiska samhälle där 

en individ är högst beroende av motprestation, där det är upp till aktören 

i sig att bevisa sin plats i gruppen (Ritzer, 2009). Om vi antar att inte alla 

behöver vara alfa i en grupp, är det ändock så att aktörer i onlinespel 

behöver spela en aktiv roll. Om toxiciteten är ett insocialiserat beteende 

som Barlett och Chamberlin (2017) pratar om så torde det vara förväntat 

av en aktör i onlinespel att bete sig så. När det dessutom är enligt Bauman 

(2002) så att aktörer förväntas på egen hand finna sin plats i samhället 

finns det inte rum för en aktör i onlinespel att inte foga in sig i kulturens 

ramverk.  

 

En intervjuperson tycker sig se en skillnad i toxiciteten nu i jämförelse med 

tio år sen. Hen menar att en möjlig förklaring till detta är att onlinespel 

idag är en stor marknad där aktörer i spelen faktiskt kan vinna pengar och 

leva på sitt spelande till skillnad från för tio år sen då det inte alls fanns 

sådana pengar att tjäna. Möjligtvis är hen något på spåren då det moderna 

samhället kräver av individer att besitta unikhet, framgång och frihet 

(Bauman, 2002). Otryggheten friheten för med sig främjar möjligtvis en 

drift hos aktörer i onlinespel att trycka ner andra individer i 

onlinekulturen för att höja sig själv, för att förmedla för kulturen att det är 

jag som är unik, det är jag som är det där lilla extra. Individer i samhället 

är beroende av att visa för världen vem jag är (Bauman, 2002). Detta i en 

onlinekultur tjänar förmodligen som bränsle till toxicitetens eld. För vem 

skulle annars uppmärksamma en ensam aktör bland miljoner andra, en 

aktör som dessutom inte följer de kulturella betingelserna där toxiciteten 

är framstående? 

 

5.4.2 Onlinekulturen, ett nytt samhälle? 

Ingen människa är perfekt. Alla har vi brister och brister vi vill bli av med. 

Alla människor vill bli bättre människor. Det är en tes som känns naturlig. 

I livet presenterar vi oss själva på ett sätt som är naturligt för oss, på det 

sätt vi har gjort så länge vi kan minnas. Vi har en image, en personlighet, 

en bild utav oss som vi lever utefter. 
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 Vad händer då med människor som kastas in i en situation där ingen vet 

vem du är, där du får en “andra chans” att måla upp dig själv inför andra 

precis så som du vill. En intervjuperson konstaterade att en spelares 

beteende var hens “internetpersona” vilken skiljde sig rejält från hens 

faktiska person.  

 

Det individualiserade samhället sätter stor press på människor, där 

driften att lyckas och förvärva trygghet är stor (Bauman, 2002). “Att 

lyckas” och bli trygg i det klassiska samhället involverar många element 

hos människan, där ekonomi, arbete, socialt nätverk, status, kärlek och 

massvis av annat återfinns. I ett onlinesamhälle där anonymitet råder? 

Ingenting, egentligen. Åtminstone ingenting som inte går att simulera. I 

onlinesamhället är det helt och hållet upp till dig själv att definiera din 

egen person. Då driften “att lyckas” finns inpräntad i människors 

ryggmärg i det individualiserade samhället torde det inte vara så långt 

ifrån sanningen att påstå att om alla får bestämma själva utan något som 

helst arbete eller uppoffring, så kommer alla “att lyckas”.  

 

Goffmans interaktionsregler baseras i stora drag på ett klassiskt samhälle 

där alla är olika, alla har olika förutsättningar, status och annat (Goffman, 

2009). I onlinesamhället däremot råder det snarare heterogenitet än 

homogenitet. Alla har nämligen “lyckats” och är både felfria och perfekta. 

Det kan te sig naturligt att aktörer i onlinespel är otrevliga mot varandra 

då alla aktörer online förväntas ta samma roll i interaktionen. Då 

kommunikationen är det enda verktyget för att befästa sin ledarroll i 

interaktionen ger det starka incitament att trycka ner andra aktörer.  

5.4.3 Plattform 

Det är en viss skillnad på plattform där onlinespel utövas, och därav även 

kulturella skillnader. En intervjuperson beskriver CS/HoN/Dota (CHD) 

som “hissyndromet”, där han jämför en match i ett onlinespel som en kort 

period med andra människor, likt ett möte med främmande individer i en 

hiss. Att om en aktör kastas in i ett onlinespel med okända människor där 

en match äger rum i ungefär en timmes tid så behöver en aktör inte alltid 

vara trevlig mot andra, intervjupersonen menar att det inte finns 

anledning att bli bästa vän med de andra aktörerna i sammanhanget då 
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det bara handlar om en timme. En annan intervjuperson talar om 

plattformen WoW, där en aktör har skapat en permanent karaktär, där sitt 

beteende kopplas samman med sin karaktär och riskerar att generera 

sanktioner för aktören i spelet. En intervjuperson som har erfarenhet av 

båda dessa plattformar vittnar om att det är ett hårdare klimat i CHD-

plattformen än i WoW-plattformen, om än det är ganska rått klimat i de 

båda två.  
 

 

 

 

5.5 Slutdiskussion 
Det kan konstateras att det finns många potentiella anledningar till den 

råa interaktionen online. Först och främst redogör vi för vad anonymiteten 

i sig har för påverkan på samtalsklimatet i onlinespel, beter sig folk illa 

bara för att de kan? 

 

Det har diskuterats kring om anonymiteten bidrar till en kanal för 

människor att skrika ut sina synder utan att behöva ta ett personligt 

ansvar, vilket kan uppfattas som ett välbehövligt element i den allt mer 

“politiskt korrekta” samhällsutvecklingen vi ser. Detta fenomen tycks föra 

med sig både positiva och negativa sidor. Å ena sidan finns det stor vinst 

i att nyttja anonymiteten som en ventil för sitt samhälleliga jag, för att på 

något sätt släppa på trycket det individualiserade samhället för med sig, 

och å andra sidan blir samtalsklimatet i onlinespel outhärdligt för de 

aktörer som bara “vill ha lite trevligt” och spela sitt favoritspel.  

 

Det som kan konstateras är att anonymitet möjliggör ett mer sakligt 

diskussionsklimat, på grundval av att de olika aktörernas personliga 

egenskaper inte är blottlagda och således inte kan användas som verktyg 

i en saklig diskussion. Då kön, etnicitet, ålder och andra statiska 

egenskaper inte är kända, finns ett större utrymme för människor att “ta 

plats” i samtalet och låta orden tala, snarare än det omkringliggande. Då 

Goffman (2009) konstaterar bland annat att det är dessa egenskaper som i 

ett vanligt samtal är avgörande för den interaktionella ordningen kan 

detta både vara en frihetskänsla för individen men det kan också vara det 

anonyma samtalets akilleshäl. Sanktionslösheten ger utrymme för 
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människor att mantla de roller de än vill mantla, vilket utmynnar i en 

oordning aktörer har svårt att tackla, då interaktion och den interaktionell 

ordningen ofta sker automatiskt i realtid. Nu däremot krävs det av 

aktörerna själva att ständigt förhålla sig till och utröna aktörers giltighet i 

sitt rolltagande, det blir ett aktivt analyserande av att antingen bekräfta 

eller dementera giltigheten hos andra aktörer, en process som i vanliga fall 

sker automatiskt med hjälp av inramning och expressiv utrustning 

(Goffman, 2009). 

 

Anonymiteten kan möjliggöra en större frihet för människor där vi inte 

längre placeras i fack utefter personliga egenskaper utan enkom på sitt 

beteende. Men däremot kan anonymiteten även bidra till en interaktionell 

oordning där resultatet inte alls är saklig diskussion utan ett smärre kaos 

av personligheter där individer till vilket pris som helst skall ha sista 

ordet. Lite “herren på täppan” med enbart verbal kommunikation, där 

individer, på grund av den sanktionslöshet anonymiteten för med sig, inte 

skyr några medel.  

 

5.5.1 Varför vill alla vara “herren på täppan” online? 

Det finns nog många faktorer bakom detta. Vi har tittat å ena sidan på 

Baumans individualiseringssamhälle, där livet är en smärre tävling och 

vinnaren erhåller den åtråvärda friheten människor talar om (Bauman, 

2002). Vi har dykt ner i Goffmans tankesätt kring interaktionerna på 

individnivå och det finns intressanta aspekter från de båda, men allra mest 

intressant har nog varit att kombinera dem. Baumans hörnsten i sin teori 

tycks vara övergången från det klassiska kollektivistiska till det mer 

individualistiska tankesättet (Bauman, 2002). Numera är det främsta 

målet att självförverkliga sig själv med de egenskaper och kunskaper man 

besitter, än att tänka mer kollektivistiskt. (ibid.). Goffmans interaktionella 

tankar är baserade på dessa egenskaper och kunskaper (Goffman, 2009). 

Människor tar mer eller mindre “automatiskt” på sig att spela en viss roll 

i interaktionen och dessa roller är, hårt draget, baserade på var människor 

befinner sig i tävlingen om sitt eget självförverkligande. 
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Med bakgrunden av det mänskliga tankesättet och den “automatiska” 

interaktionsordningen slänger vi in dessa aktörer i en anonym sfär, där 

var och en kan vara vilka de vill. Det torde vara självklart att då aktörer 

saknar vetskap om andra aktörers egenskaper i samtalet, har de svårare 

att automatiskt anta sina roller i interaktionen, för att inte säga en 

omöjlighet. Med den inre “samhällstävlingen” i åtanke och utan någon 

“automatisk” interaktionsrollsättning ger det incitament att anta en högre 

roll än den aktörer i regel brukar ta. Här blir det alltså tal om en egentlig 

ofrivillig “herren på täppan”-tävling, där aktörerna egentligen inte kanske 

förstår varför. Vid det här stadiet kan toxiciteten ses som naturligt då 

kommunikationen är det enda verktyg en aktör har i sin jakt på att 

etablera sig som “herren på täppan”.  

 

Än mer förståeligt blir en toxicitet när det dessutom blandas aktörer från 

olika kulturer. Om vi antar att en människa är en produkt av samhället så 

torde Goffmans interaktionsregler och Baumans 

individualiseringsprocess se något olika ut för aktörer från olika 

samhällen. Här får “herren på täppan”-metaforen en ytterligare kulturell 

aspekt. Att människor som kastas in i en anonym sfär och allt vad det 

innebär även betyder att människor har ett tankesätt som i grunden kan 

skilja sig åt från sitt eget kanske blir för mycket för aktören att processa. 

Ett möte mellan två personer kan således innebära ett möte av tre olika 

kulturer, både aktörernas egna och deras gemensamma onlinekultur. Då 

onlinekulturen är den nyaste kulturen i sammanhanget tar de olika 

aktörerna med sig tankar och värderingar från sina egna kulturer men 

ändock har aktörerna onlinekulturens oskrivna regler att förhålla sig till. 

Tolkningen av de oskrivna reglerna riskerar sålunda att vara olika 

beroende på aktörernas ursprungliga kulturella härkomst och därav är 

det naturligt att meningsskiljaktigheter uppstår och ofta med toxicitet som 

resultat. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har det väckts intresse kring hur olika kulturers 

beteendemönster och normer påverkar spelkulturens karaktär. Då 

onlinespel är ett ganska nytt fenomen och i synnerhet den aktiva verbala 

interaktionen däri, skulle vi finna det intressant med en longitudinell 
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studie kring spelkulturen och hur den påverkas över tid med tanke på 

globaliseringen och det faktum att yngre generationer föds med en dator 

i famnen.  
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BILAGA 1 

  

Intervjumall 

Hur började ditt spelande?                

 

• Hur gammal var du när du började spela? 

• Vad för spel? 

• Spelar du nu för tiden? 

• Hur mycket? 

• Brukar du spela mest solo eller med kompisar? Varför? 

  

Hur upplever du kommunikationen generellt i spelet/en du spelar? 

  

Upplever du någon skillnad i kommunikationen/interaktionen om du 

spelar med kompisar eller med för dig okända anonyma spelare? Hur 

isåfall? 

• Har du reflekterat över ditt eget beteende inom gaming? 

  

Hur påverkas din egen kommunikation i spel där du är anonym jämfört 

med på andra arenor där du inte är anonym? 

 

Kan du beskriva någon situation där du upplevde att det var tydligt att 

kommunikationen var påverkad av anonymiteten? 

 

Vad för kvalitéer är eftersträvansvärda hos dina medspelare enligt dig? 

 

Vad är, enligt dig, de positiva samt negativa aspekterna med det anonyma 

samtalet? 

 

Upplever du någon skillnad i ditt beteende inom gaming nu från när du 

var yngre? 

Är det något du har tänkt på under intervjuns gång om ämnet som du vill 

tillägga? 
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BILAGA 2 

  

Missivbrev 

Vi är två studenter från Linköpings Universitet som läser Sociologi och 

skriver kandidatuppsats om anonymitet inom gaming. 

  

Intresset för detta bottnar i att vi som författare har varit aktiva i 

spelkulturen en längre tid och vi båda har erfarit det hårda 

samtalsklimatet kulturen erbjuder och ställer oss båda frågande till vad 

som ligger till grund för det kritiska klimatet. Intervjun kommer att 

handla i stora drag om dina upplevelser av det anonyma beteendet online. 

  

En intervju kommer att ta 30-60 minuter, båda författarna kommer att 

medverka och intervjun kommer att spelas in (ljudinspelning) och 

därefter transkriberas (dokumenteras). Du som intervjuperson kommer 

att vara fullt anonym i studien och även ha möjlighet att när som helst 

kunna avböja från medverkan. På grund av forskningsetiska principer så 

måste du som intervjuperson vara över 18 år gammal. 

  

Intervjuplatsen vi har att erbjuda är ett rum på Linköpings Universitet, 

men om du hellre vill genomföra intervjun på någon annan plats så är det 

helt okej för oss (kanske hemma hos dig, på något fik, eller någon 

annanstans) 

  

Har du några fler frågor? 

  

Med vänlig hälsning 

Johan & Josef 

 


