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Gemensamma mål bland främlingar i en komplex virtuell miljö

Jonas Ahlgren

Sammanfattning
Studier kring spel har under de senaste tio år fått  stort genomslag i den akademiska 
världen. Datorspels påverkan på människans kognitiva förmågor har visat sig vara 
signifikant, även om övriga effekter av datorspel ännu diskuteras av forskare. Studier 
kring spel har gjorts, främst inom Massive Multiplayer Online (MMO) genren, men 
även några First Person Shooter- spel (FPS) även om fokus då varit professionella 
spelare. Undersökningens fokus var att studera hur samarbete uppstår i spel då icke 
professionella datorspelare spelar spel, men även studera vilken roll samarbete har i 
publika spel. Olika datainsamlingsmetoder användes för att stärka eventuella resultat. 
Resultaten indikerade att flera faktorer i spel kunde ha inverkan på spelares förmåga att 
samarbeta trots att den viktigaste faktorn vid skapande av samarbete handlar om att göra 
varje enskild spelare till en viktig komponent för att laget som helhet ska uppnå ett  givet 
mål, något som olika spel gör i olika grad. 

Nyckelord: spel, lärande, samarbete, FPS, First Person Shooter, kommunikation. 
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1. Introduktion

Datorspel och andra typer av digitala underhållningsmedier har gripit tag i miljontals personer 
världen över och har blivit ett otroligt framgångsrikt fenomen sedan de första datorspelet  släpptes 
för över 30 år sedan. Spel och spelande har blivit  en lika vanlig syssla som att se på TV eller träna. 
Likt träning har spel många fördelaktiga effekter på den mänskliga hjärnan (Green & Bavelier, 
2004), trots att kritiken mot spel har varit hård och i många fall orättvis (Le, 2003). Förklaringen till 
att  spel mött så kraftigt motstånd varierar mellan forskare, där vissa menar att rädsla, okunskap och 
fördomar skapar en negativ bild av spel (Rambusch, 2007b; Rambusch & Susi, 2010), medan andra 
menar att det finns en generationsklyfta som skiljer spelare från icke spelare och skapar in- och 
utgrupper (Squire & Jenkins, 2003). Vilken förklaring som är korrekt är svår att avgöra men en sak 
vet forskningen, nämligen att spel har mycket mer att erbjuda utöver underhållning (Gee, 2005; 
2007; Squire, 2003; Squire & Jenkins, 2003; Shaffer, Squire, Halverson & Gee, 2004). 

Som forskningsområde är studier kring spel ett förhållandevis nytt område, men som redan i 
dagsläget har bidragit med forskning inom en mängd olika domäner inom såväl försvarsmakten 
(Bonk & Dennen, 2005) utbildningsverksamhet (Gee, 2005, 2007; Squire, 2003; Squire & Jenkins, 
2003) som Serious Games (Rambusch, 2007a). Majoriteten av de studier som gjorts inom 
spelvetenskapen har fokuserat på genren MMO (Bonk & Dennen, 2005; Schrader & McCreery, 
2008), även om studier kring genren FPS har gjorts i viss utsträckning (Le, 2003; Rambusch, 
2007b; Rambusch & Susi, 2010). En brist i dessa studier är att  fokus generellt varit att studera 
professionella datorspelare, vilket består av en extremt liten del av den hela spelande populationen. 
Övrig forskning kring spel och spelande har avslöjat att det finns en djup social och kulturell miljö 
som omsluter spel (Wright, Boria & Breidenbach, 2002). Forskningen menar även att denna sociala 
och kulturella miljö påverkar och påverkas av spelarna själva (Rogoff, 2003). Den miljö som 
omsluter spel präglas även av en hel del problem eller svårigheter. Dels finns det sociala och 
kulturella barriärer som datorerna måste kompensera för och dels av problem med kommunikation 
(Thorne, 2006). Kommunikationen i spel kan präglas av kulturella och sociala barriärer (språk), 
men även av en tidsmässig faktor, vilket gör att traditionella kommunikationsverktyg (text och tal) 
kan vara problematiska att använda utan att försätta sin avatar i fara. 

Fokus för denna rapport är att förklara hur och varför samarbete uppstår i FPS-spel, då den 
komplexa virtuella miljö som spel utspelar sig är kantat med mängder av problem och svårigheter. 
För att  besvara denna fråga användes tre datainsamlingsmetoder som använts i stor utsträckning vid 
tidigare studier kring spel (Rambusch, 2007b; Rambusch & Susi, 2010, Schrader & McCreery, 
2008, Herring, Kutz, Paolillo och Zelenkauskaite, 2009). Dels användes en enkätundersökning som 
publicerades på internet, dels genomfördes intervjuer med spelare samt en analys av en inspelad 
spelmatch.

Resultatet av studien påvisade flertalet faktorer som inverkar på spelares förmåga att skapa 
fungerande samarbeten vid brist på kommunikation, även om den viktigaste faktorn visade sig vara 
att  göra varje enskild spelare till en viktig komponent för att laget som helhet skulle nå ett givet 
mål.

Genom att påvisa vilka faktorer i spel som påverkar förmågan och villigheten hos spelarna att 
samarbeta hoppas undersökaren att resultaten ska kunna användas inom andra områden utöver spel, 
där förmågan till samarbete är en viktig faktor, exempelvis inom försvarsmakten där spel i 
utbildningen blir allt  vanligare (Bonk & Dennen, 2005). Studiens resultat kan även användas inom 
området Serious Games, för applicering vid utbildning eller rehabilitering. Även spelutvecklare kan 
få en djupare insikt i de faktorer som påverkar samarbete, och således lyckas skapa spel där 
sannolikheten att ett fungerande samarbete uppstår förbättras.  
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1.1 Bra att veta
Viss information i arbetet behöver definieras i förväg för att läsare utan kunskaper inom spel och 
spelstudier ska kunna förstå innehållet. 

I rapporten används ofta namnen Call of Duty (CoD) och Counter-strike (CS). När författaren talar 
om Call of Duty eller CoD, refererar denne till den senaste titeln ut Call of Duty- serien nämligen 
Call of Duty: Black Ops (2010). Det samma gäller spelet Counter-strike där författaren refererar till 
Counter- Strike 1.6 (2000) vilket fortfarande efter 10 år är den framgångsrikaste och mest spelade 
versionen av Counter-strike.  

För de läsare som inte vet eller som aldrig spelat FPS-spel, finns ett scenario skrivet (bilaga 1) som 
förklarar hur en match Call of Duty: Black Ops kan gå till. Matchen är ett påhittat scenario men 
som tydligt beskriver hur en spelmatch kan gå till.

Många av de bilder som visas i bilagorna, är skärmdumpar (stillbilder) tagna ur de båda spelen som 
arbetet utgår ifrån. Trots att författaren har tagit bilderna är det utgivarna av de respektive spelen 
som äger materialet.
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2. Bakgrund
Följande kapitel behandlar litteratur inom flertalet forskningsområden med koppling till spel och 
spelande. Kapitlet börjar med en genomgång kring spel samt dess koppling till lärande och 
kommunikation. Detta följs av ett kapitel kring kommunikation och samarbete i spel samt ett  kapitel 
kring spel, grupper och teamwork. Hela bakgrundskapitlet  avslutas med en genomgång kring 
litteratur med koppling till spel och datorstödd kommunikation (eng. Computer Mediated 
Communication, CMC).

2.1 Spel och lärande
Spel definieras enligt Nationalencyklopedin (2011) som ett tidsfördriv för en eller flera personer i 
någon tävlingsform. Regler är viktiga och bör följas samt att spel ofta innehåller någon form av 
rekvisita. Ordet spel innefattar brädspel, tärningsspel, kortspel och datorspel med flera. I detta 
arbete används ordet spel i stor utsträckning och det är viktigt att den rätta tolkningen används. Spel 
i detta arbete innebär främst datorspel, även om ordet i enstaka fall även innefattar andra typer av 
digitala medier, exempelvis Playstation-system eller Xbox 360-konsoler, men inte brädspel. En 
uppenbar skillnad mellan brädspel och datorspel är hur och i vilken kontext de spelas. Datorspel 
spelas på en dator i en virtuell miljö medan brädspel spelas i den fysiska världen. Det är fullt 
möjligt att spela klassiska brädspel, exempelvis Monopol, på en dator men då försvinner den 
fysiska kontakten med spelet  som brädspel i den fysiska världen erbjuder. Ett viktigt perspektiv att 
ta i beaktande är, att trots skillnader mellan olika interaktionsmetoder anser många forskare att 
dataspelande är en förkroppsligad (eng. embodied) handling (Rambusch, 2008), vilket i grund och 
botten innebär att kroppen är ett lika viktigt instrument i spelvärlden som i den fysiska världen för 
att  ett  spel ska kunna spelas framgångsrikt. Etablerade forskare så som Gee (2005), Squire och 
Jenkins (2003), Green och Bavelier (2004) samt Shaffer et al. (2004) menar alla att den läroplan och 
framför allt  sättet att lära elever nya saker är felaktigt och föråldrat. Det elever lär sig i skolan 
fastnar inte och kunskapen används sällan utanför klassrummet. Squire och Jenkins (2003) menar 
att  om skolor skulle förnyas och lärande skulle vara mer praktiskt, mer förkroppsligat, skulle elever 
lära sig bättre och deras intresse skulle inte försvinna så snart det var rast. Det är här som forskarna 
ser potential för spel. Spel har förmågan att gripa tag i personer och hålla dem kvar i många timmar 
åt gången och om dessa skulle utvecklas för att involvera lärande skulle spel ha potential att bli 
detta århundradets verktyg för lärande (Green & Bavelier, 2004). Då fokus i detta arbete inte 
handlar om förkroppsligad kognition, alltså studier kring kroppens roll hos människans kognition, 
kommer detta inte tas upp ytterligare i arbetet, även om det är ett område inom spelforskning som 
bör studeras ytterligare. 

Spel har under sin relativt korta existens slagit rot i dagens samhälle. Som underhållningsmedium är 
spel en industri som drar in miljarder dollar varje år (ESA, 2011), men att  dra slutsatsen att  spel 
endast lämpar sig som underhållning är en felaktig slutsats. Spel är en industri som i dagsläget 
involverar områden inom militären, skolan, sjukvården med flera (Green & Bavelier, 2004; Shaffer 
et al., 2004; Squire & Jenkins, 2003; Squire, 2003; Schrader & McCreery, 2008; Bonk & Dennen, 
2005). Studier inom de olika applikationsområdena där spel studeras har visat en mängd intressanta 
resultat. Studier kring spel och spelande har i dagsläge visat sig ha effekt på människans kognitiva 
förmågor och många av dessa kognitiva förmågor förbättras vid spelande. Exempel på sådana 
förbättringar är förbättrad visuo- motorik (hand- öga koordination, reaktionstid), förbättrad spatial 
förmåga (mental rotation, ökad förmåga att mentalt arbeta i tre dimensioner) samt förbättrad visuellt 
fokus (dela uppmärksamhet, skifta uppmärksamhet, ha uppmärksamhet  på flera objekt)(Green & 
Bavelier, 2004). Denna typ  av spelstudier undersöks generellt med hjälp  av kvantitativa 
undersökningsmetoder. Detta trots att spelstudier generellt  använder sig av kvalitativa 
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undersökningsmetoder för att få fram resultat, även om fokus för studierna kan variera mycket. Då 
upplevelser och tankar kring spel och spelande är en subjektiv åsikt  som varierar mellan person till 
person är kvalitativa metoder bra att använda, eller rent av vara nödvändiga för att  få fram den data 
som behövs. Det  kan även vara nödvändigt att forskaren själv spelat eller spelar spel för att kunna 
sätta sig in i spelarnas värld, en värld som influerar och influeras av varje spelares sociala och 
kulturella kopplingar (Rogoff, 2003). 

Samtidigt har vetenskapen inte lyckats påvisa några signifikanta samband mellan spel och 
aggression eller minskad social kompetens, utan forskare menar att  dessa slutsatser kommer från 
desinformation, förtal och negativ kritik från individer eller organisationer som saknar kunskap om 
spel eller fruktar konsekvenserna av spelande (Rambusch & Susi, 2010; Rambusch, 2007b; Green 
& Balvelier, 2004; Squire, 2003). Även media kan i sitt neutrala ställningstagande medvetet eller 
omedvetet hjälpa att föra negativ kritik vidare exempelvis genom att citera kritiker som inte bygger 
sina antagande på en vetenskaplig grund (Le, 2006). Andra menar att den kritik som spel får utstå 
beror på den generationsklyfta som uppstått mellan de individer som växte upp under datorns 
uppkomst och de som växt upp  med spel och datorer som en del av vardagen (Shaffer et al., 2004; 
Squire & Jenkins, 2003). 

Utifrån den litteratur som finns i dagsläget (2011) kan sammanställas att spel existerar i tre olika 
former. Dels finns spel inom ett  område som kallas Serious Games (SG) eller i vissa fall Digital 
Game Based Learning (DGBL) som skapar och använder spel, inte för dess underhållningsvärde 
utan för de fördelar som erbjuds (Rambusch, 2007a). Den andra kategorin av spel är rena 
underhållningsspel. Detta är i dagsläget den största kategorin spel och innefattar flera genrer med 
spel för nästan vem som helst, unga som gamla och allt där emellan. En sista kategori av spel är 
något som kallas edutainment spel. Dessa spel försöker kombinera lärande med underhållning, för 
att  lärande ska bli lika underhållande och gripande som rena underhållningsspel (Squire & Jenkins, 
2003; Squire, 2004). Även om denna kategori av spel blir större för varje år finns det i dagsläget 
några problem som måste lösas. För det första är dessa spel generellt  endast  lämpade för mycket 
små barn, och utbudet av edutainment spel för ungdomar och vuxna är mycket begränsat eller rent 
av obefintligt. En förklaring till detta är enligt Green och Bavelier (2004), Squire och Jenkins 
(2003) samt Gee (2005) att  människan lär sig nya saker om svårighetsnivån för att klara en given 
uppgift är just  under vad som är möjligt för personen som ska lösa uppgiften. Då vuxna har mycket 
kunskap och erfarenhet, är det svårt att  skapa spel som ger ny information och lärdom samtidigt 
som svårighetsnivån på spelet inte får vara för enkel eller för svår. Dessutom skiftar vuxnas 
kunskap och erfarenheter i högre utsträckning än för mycket små barn, som i stora drag har 
liknande kunskap och erfarenhet. Forskaren James Paul Gee (2005, s 5) skrev följande om lärande:       
  
”Under the right conditions, learning, like sex, is biologically motivating and pleasurable for 
humans (and other primates).”        
 
Citatet speglar människans vilja att lära sig nya saker samtidigt som citatet speglar svårigheterna 
som existerar för att lärande ska vara kul och tillfredsställande. Att skapa de förutsättningar som 
främjar lärande är visserligen inte någon enkel uppgift, men forskare som studerar lärande reagerar 
på att allt fler ungdomar har svårigheter att lära sig läsa och skriva korrekt eller bara kunna 
koncentrera sig på lektioner, samtidigt som samma ungdomar kan lära sig mängder av övrig 
information som är kopplade till spel eller sitta i timmar framför datorn utan att  koncentrationen 
sviker (Squire & Jenkins, 2003; Rambusch, 2007; Gee, 2005, 2007). Forskarna menar att den 
undervisningsplan som skolan följer är förlegad, och måste göras om, dels för att kunna stödja ny 
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teknik som stödjer lärande men även för att göra lärande motiverande och tillfredsställande på nytt 
(Gee, 2005, Squire & Jenkins, 2003). 
 
Förmågan att lära sig är en kognitiv förmåga. Lärande kan dels kopplas till faktakunskaper, alltså 
lära sig att komma ihåg specifik information (vilket används i dagens skolväsende), men lärande 
kan även innebära att andra kognitiva förmågor förbättras (Green & Bavelier, 2004) eller att 
personer kan se saker från olika perspektiv (kritiskt tänkande) (Gee, 2007). Även andra studier 
stödjer de resultat som Green och Bavelier (2004) visade (Barlett, Vowels, Shanteau, Crow & 
Miller, 2009). Deras resultat visade även att  innehållet i spel inte verkar ha någon inverkan på 
människans kognition.  Spel kan även förstärka sådana mänskliga drag som vår förmåga till 
samarbete (Bonk & Dennen, 2005). Forskning som kopplar samman spel och lärande menar att  om 
spel designas och utvecklas på bättre sätt med vetenskap och forskning bakom sig, så har detta 
medium potential att bli ett mycket viktigt verktyg vid lärande (Green & Bavelier, 2004; Squire, 
2003; Squire & Jenkins, 2003; Shaffer et al., 2004; Green & Bavelier, 2004).

Studier kring spel och lärande har även studerat den lärande effekten då andra individer på något vis 
är inblandade (Paraskeva, Mysirlaki & Papagianni, 2010). Interaktionen mellan individer, objekt 
och artefakt, både i den fysiska värden och i den virtuella världen, har visat sig vara viktiga för att 
ett  önskvärt  lärande ska kunna ske (Paraskeva et al., 2010; Tu, 2000). Då den sociala interaktionen 
visade sig vara betydelsefull är antagandet att kommunikation är viktigt för att uppnå specifika mål, 
inte helt obefogat. Den sociala aspekten i spel är betydande, (se avsnitt 2.2) och bidrar till att 
spelstunden är givande men även ihållande (Le, 2003). Då spel inte innehåller någon direkt fysisk 
kontakt med andra spelare kan man mena att den interaktion som uppstår mellan spelarna är 
medierad (Lindblom, Susi & Tysk, i tryck). Medierad interaktion innebär att interaktionen mellan 
två eller flera individer medieras/ förmedlas av en extern faktor, exempelvis text (Lindblom et al., i 
tryck). Detta skulle kunna tolkas som att spel erbjuder en mängd möjligheter att interagera och 
kommunicera med andra spelare utan att behöva mötas i den fysiska världen, allt ifrån ljudeffekter, 
textchatt och diverse designelement, såsom kartor och kompasser (Lindblom et al., i tryck; 
Paraskeva et al., 2010). Vad forskare verkar vara överens om är att någon form av kommunikation 
mellan spelare är nödvändigt för att mål ska uppnås framgångsrikt (Lindblom et al., i tryck; 
Paraskeva et al., 2010, Rambusch, 2007) men det är inte helt tydligt vad som ska tolkas som 
kommunikation. Lindblom et al., (i tryck) menar att det är människans förmåga till intersubjektivitet 
(förmågan att skilja mellan ”jag” och ”du” vid social interaktion) som är viktigast för att människan 
ska kunna samarbeta gentemot gemensamma mål. Även Rambusch och Susi (2010) menar att den 
sociala interaktionen i spel är viktig för lärande, även om dessa studieresultat speglar professionella 
spelare som under en längre tid lärt sig samarbeta med varandra, och inte i slumpmässigt skapade 
grupper.  

2.2 Kommunikation och samarbete i spel
Forskning kring spel har gjorts inom många olika områden (se avsnitt 2.1). De spelgenrer som i 
störst utsträckning studerats inom vetenskapliga spelstudier oavsett område, är en genre som kalla 
MMOG (Massive Multiplayer Online Game) eller ibland bara MMO (Bonk & Dennen, 2005; 
Schrader & McCreery, 2008; Kong & Kwok, 2009). Detta ska inte blandas ihop med MMORPG 
eller MMOFPS som är olika genrer inom MMO. Bonk och Dennen (2005) studerade på vilket sätt 
MMO-spel kan användas av militären i utbildningssyfte för att förbättra soldaters förmåga att 
samarbeta och öka deras sociala kompetens. Andra forskare har studerat hur MMO-spel kan 
användas för att  öka individers förmåga till samarbete samt förbättra olika förmågor, både kognitiva 
och kunskapsbaserade (Kong & Kwok, 2009; Lobel, 2005; Schrader & McCreery, 2008). Några 
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exempel på kända MMO- spel idag är: World of Warcraft (2004), Eve Online (2003), Star Trek 
Online (2010) och Aion (2009), samt många fler. 

En annan genre av spel som studerats, om än i blygsam mängd relativt till spelstudier som helhet, är 
genren FPS (First Person Shooter). Studier inom denna genre av spel har i stora drag ofta fokuserat 
på att studera de negativa aspekterna som denna typ av spel kan ha, och inte vad man kan lära sig 
utifrån dessa spel (Anderson, 2004; Rambusch & Susi, 2010). FPS- spel innebär att spelaren tar 
rollen hos en karaktär och spelar utifrån förstapersons vy. Spelaren ser sällan mer av den egna 
kroppen än vapnet som denne håller. Syftet med FPS-spel är oftast att skjuta så många fiender som 
möjligt och tjäna poäng, både i deathmatch-lägen (DM, alla mot alla) eller i så kallade team 
deathmatch-lägen (TDM, lagbaserat spelläge där två lag krigar mot varandra). Även andra former 
av spel kan förekomma så som capture the flag (CTF). En stor skillnad mellan FPS-spel och 
MMOG är tiden det tar att spela en match. En match i något FPS-spel tar mellan 5 till 20 minuter att 
genomföra varefter spelet nollställs eller byter bana, medan MMO-spel inte har någon 
tidsbegränsning utan spelaren kan hoppa ut ur spelet när han/ hon känner för det och sedan hoppa in 
igen och fortsätta där denne slutade. Detta innebär att FPS går väldigt snabbt, vilket gör det svårt att 
kommunicera på traditionellt  vis. I dagsläget finns det mängder av olika FPS-spel men några kända 
är följande: Call of Duty: Black Ops (CoD)(2010), Counter-strike 1.6 (CS)(2000), Battlefield 1942 
(BF 1942)(2002), Quake (1996) och Crysis (2007). 

Traditionella kommunikationsverktyg på internet och i många spel består av röstchatt eller VoIP 
(Voice over IP), som kan vara inbyggda i spelet  eller så används andra verktyg (exempelvis Ventrilo 
eller Skype (2003)). De verktyg som inte byggts in i spelet kan vara svåra att använda om man vill 
tala med någon annan än sina vänner, vilket gör att röstchatt inte är en vida använd del av publika 
spel. Publika spel är den mest använda formen av FPS-spelande online. Denna spelform innebär att 
alla som äger ett spel, har rätt att spela online på publika servrar, alltså servrar som alla har tillgång 
till. Denna typ av spel spelas av både nybörjare och professionella spelare och innefattar den största 
delen av den spelande populationen hos ett spel. Eftersom alla har tillgång till publika servrar är det 
vanligt att man som spelare spelar med och emot andra spelare som de inte känner och som kan 
befinna sig på vilken plats på jorden som helst. Då det är osäkert  om alla spelare talar samma språk, 
är inbyggda röstchattar inte en vida använd funktion. Trots detta krävs det  att spelarna kan 
samarbeta med varandra för att ett givet mål skall kunna uppnås.    

Många spel stödjer även någon form av textbaserad kommunikation. Inom MMOG där tid inte är 
något stort hinder används denna applikation för att kommunicera med övriga spelare, men inom 
FPS-spel kan inte spelarens karaktär stå still utan att riskera att  skjutas. Detta innebär att språket 
som används inom FPS och även andra spelgenrer består av förkortningar och förenklade ord som 
går snabbt att skriva in (Bibo, Holland, Phillips, Pan, Roberts och Willhite, 2009). Exempel på 
sådana ord är ‘lol’ (laughing out loud), ’m8’ (mate), ‘tnx’ (thanks), ’np’ (no problem) och så vidare. 
Andra ord såsom ‘ninja’ används i fall där en lagmedlem eller allierad expedierar den fiende som du 
haft dina ögon på och tar de objekt som denne släpper. I dagsläget finns det speciella hemsidor på 
internet för detta online-baserade språk men i allra största grad lär sig spelarna använda och förstå 
språket genom att spela. Ett problem med textchatt är att  alla spelare inte använder samma typ av 
teckensymboler för kommunikation vilket gör det  svårt att  förstå vad som skrivs om man inte är 
bekant sedan tidigare med språket. Exempel på sådan språk är arabiska eller ryska, men även finska 
eller svenska kan vara svårt att förstå om man inte är ifrån dessa länder. 
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Forskning kring FPS-spel har inte alltid varit enkelt. Även om forskningen menar att alla spel kan 
erbjuda mer än bara underhållning är det inte alltid som samhället håller med (Gee, 2007). Det  är i 
det närmaste tabu att påstå, att  skjuta och döda individer i datorspel kan ha någon positiv effekt hos 
spelarna och media är snabba på att koppla dessa våldsamma spel till många negativa händelser. 
Exempelvis har verkliga terrorhandlingar kopplats till spelet CS, utan empiriska bevis (Le, 2003). 
Även Call of Duty-spelen har fått utstå negativ kritik i media utan någon vetenskaplig grund. Media 
menar att detta spel används av blivande terrorister i träningssyfte (Högberg, 2011a). Som skrevs 
tidigare finns det i dagsläget inga bevis för att spel kan kopplas till aggression eller andra negativa 
effekter, snarare tvärt om. FPS-spel innehåller visserligen våldsamma element men dessa element är 
bara del av den initiala dragningskraften hos spelen (Wright, Boria & Breidenbach, 2002). FPS-spel 
innehåller en djup  socio-kulturell miljö och det är just denna miljö som håller kvar spelare (Wright 
et al., 2002; Rambusch, 2007). Wright et al. (2002) menar att något så enkelt som valet av ens 
spelarnamn är mer komplicerat än att bara sätta ihop ett gäng bokstäver. Ens spelarnamn blir en 
anonym del av spelaren som på något sätt har ett eget liv. Spelarnas namn kan visa vilken politisk 
ställning personen har, vilken film denne gillar, vilken författare som denne anser är bäst och så 
vidare. Ett namn i spel är inte bara ett namn (Wright et al., 2002). Om spelaren dessutom ges 
möjlighet att ytterligare göra exempelvis logotyper eller klantaggar blir spelandet ännu djupare. I 
spelet CS kan spelare skapa egna logotyper som de sedan kan spraya runtomkring på spelbanan och 
dessa logotyper kan bli en sort kännetecken för exempelvis klaner (Wright et al., 2002). En klan är 
spelvärldens motsvarighet till en grupp, men inte en slumpmässig grupp. Klanmedlemmar skapas 
inte spontant utan skapas av spelare själva för att skapa grupper av spelare som kan spela 
tillsammans och träna för att skapa ett så effektiv lag som möjligt. I många fall måste medlemmar 
söka medlemskap och visa var deras skicklighets nivå ligger. På detta sätt fungerar professionella 
CS- spelare (Rambusch, 2007b; Rambusch & Susi, 2010). Klantaggar är ytterligare en nivå i den 
djupa socio-kulturella miljön som omsluter spelvärlden. Klantaggar är bokstäver eller siffror som 
finns före eller efter en spelares namn för att visa vilken grupp denne spelare tillhör1 (Wright et al., 
2002). Fokus för denna rapport innehåller socio-kulturella perspektiv, även om dessa aspekter i 
denna rapport handlar om gruppers förmåga till samarbete samt hur dessa stödjer skapandet av 
samarbete, detta till skillnad från Wright  et als. (2002) forskning som studerade hur sociala och 
kulturella perspektiv gavs uttryck för i spel.  

Den forskning som gjorts kring FPS-spel är väldigt spridd. Rambusch (2007) och Le (2003) har 
studerat spelet CS utifrån ett socialt  och samarbetsinriktat perspektiv. Rambusch och Susi (2010) 
studerade samma spel utifrån ett  socio-kulturellt och lärande perspektiv liksom Wright et al. (2002). 
Bibo et al. (2009) samt Herring, Kutz, Paolillo och Zelenkauskaite (2009) studerade hur  
kommunikation uppstår och används i FPS-spel. Trots denna vida skiftning i fokus kring 
spelstudier, är många av dessa studier i många fall för fokuserade. Exempelvis har Rambusch
(2007), Rambusch och Susi (2010) samt Le (2003) till största del studerat professionella CS-
spelare, vilket består av en extremt liten del av hela den spelande CS-populationen och ännu mindre 
del av den hela spelande populationen. Bibo et al. (2009) och Herring et al. (2009) har valt att 
studera hur textbaserad kommunikation används och ignorerar de övriga elementen som stödjer 
skapandet av samarbete mellan lagets medlemmar, exempelvis röstchatt eller något designelement i 
spelet. Många olika typer av studier kring spel använder liknande metoder för att undersöka olika 
fenomen. Ett exempel är videoinspelningar som använts av många forskare, exempelvis Marsh 
(2011), Rambusch och Susi (2010), Herring et al. (2009) samt Rambusch (2007). Styrkan hos 
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1 Författarens egna namn i spelvärlden är [QF]apemolecule. Dennes klantagg, [QF], står för Quantum Fireball, vars 
betydelse endast innebär något för [QF] spelarna själv, men visar samtidigt andra spelare vilken klan denne tillhör. 
Spelare lär sig med tiden känna igen andra klaner som denne spelar med. 



videoinspelningar som metod för att  samla in data är att undersökningsledarna kan studera 
filmsekvenser om och om igen (Herring et al., 2009). Visst  finns det även begränsningar med att 
använda denna typ  av datainsamlingsmetod. Det är inte alltid möjligt för undersökarna att spela in 
just all den information som de vill åt (Rambusch & Susi, 2010), och den kan vara tidskrävande. 
Vissa typer av spel, exempelvis Call of Duty sparar inspelade spelmatcher på externa servrar som 
publikt material vilket gör det möjligt för undersökare, eller spelare att i efterhand söka upp och 
använda dessa filmsekvenser i sin undersökning (Herring et al., 2009) eller filmproduktioner.

Diverse typer av formulär och enkäter används även i stor utsträckning. Denna typ av 
undersökningsmetod kan användas för att komplettera sin undersökningsdata, klassificera deltagare 
i olika grupper eller få djupare kunskap  om deltagarna, eller öka spridningen på den data som ska 
studeras (Schrader & McCreery, 2008; Rambusch, 2007; Rambusch & Susi, 2010; Marsh, 2011; 
Bibo et al., 2009). Även olika typer av intervjuer används flitigt för att samla in data inom 
spelstudier. Intervjuer används för att få konkret information direkt från källan (Rambusch & Susi, 
2010; Wright et al., 2002, Marsh, 2011).  Olika typer av intervjuer är mer användbara i vissa 
situationer än andra och det är upp till undersökningsledaren att avgöra vilken typ som ska 
användas till den egna studien (Patton, 2002). Även andra typer av datainsamlingsmetoder används, 
exempelvis direkt observationer eller fältundersökningar, något som Gee (2007) använt sig flitigt 
av.

Studier kring samarbete i spel har gjort tidigare men då främst inom spel från MMO-genren (Bonk 
& Dennen, 2005). Ändå har en stor del av studier kring spel och samarbete förbisett, speciellt inom 
områden kopplade till FPS och samarbete på publika servrar. Samma sak gäller studier kring hur 
olika element/ artefakt i spel stödjer skapandet  av samarbete. Studier har gjort inom detta, men 
djupgående studier kring designelementens inverkan på samarbete inom FPS-spel är det ont om. 
Hur samarbete skapas vid frånvaro av traditionella kommunikationsmöjligheter är ett område som 
forskare visat visst intresse för, men oftast är sådana studier både alltför fokuserade samtidigt som 
de är för breda. De tidigare nämnda studierna av Bibo et  al. (2009) samt Herring et al. (2009), vars 
fokus var att  studera textbaserad kommunikation i FPS-spel, påvisade att även om textbaserad 
kommunikation används i viss utsträckning så förmedlas väldigt  lite strategisk information. 
Majoriteten av den textbaserade kommunikationen innefattar aggressiva eller vänliga kommenterar 
till specifika spelare (Bibo et al., 2009; Herring et al., 2009). Med dessa resultat i bakhuvudet 
framkommer en viktig fråga, nämligen: Hur kommer det sig då att spelare kan samarbeta gentemot 
ett  gemensamt mål, när den/ de kommunikationsmedel som finns i spelet inte används för att 
förmedla strategisk information? 
I spelet  Call of Duty: Black Ops kan det uppstå situationer då alla 18 spelare befinner sig i en 
situation där inte känner någon av de andra spelarna och de kommunicerar inte via varken tal eller 
text samtidigt som de kan samarbeta med det egna laget. Studier kring spel kan således en dag visa 
varför spel är framgångsrika vid skapande av samarbete i miljöer/ kontexter där kommunikation 
inte används eller fungerar.

Vid alla typer av studier av spel är det viktigt att ha i åtanke hur kunskaper förs vidare mellan olika 
kontexter, något som forskningen är osäker på i dagsläget (Rambusch, 2007; Rambusch & Susi, 
2010). Bonk och Dennens (2005) forskning visade ett samband mellan MMO-spelande och ökat 
samarbete och bättre social kompetens men, forskningen är osäker på om dessa testpersoner kan ta 
med sig dessa förmågor utanför spelet och faktiskt samarbeta bättre även i den fysiska världen.  
Barlett et al. (2009) menade att  kognitiva förmågor, exempelvis visuell uppmärksamhet, kan föras 
vidare mellan spel och fysisk kontext. Andra forskare menar att spel är utmärkta verktyg att 
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använda vid exempelvis utbildning (Gopher, Weil & Tal, 1992). Deras forskning visade ett  samband 
mellan flygträning i spel och bättre resultat i flygprov samt ett ökat antal utexaminerade studenter. 
Efter dessa resultat har flygspelet blivit en del av den faktiska utbildningen vilket pekar på att 
kunskaper i spel kan användas i olika kontexter. Viktigt att tänka på är att Gopher et als. (1992) 
resultat är relativt gamla och den utveckling som spel gjort under dessa år är signifikant. Samtidigt 
kan påpekas att exempelvis spelet Americas Army (AA) från 2002, skapades till en början för att 
öka USA:s militära rekrytering, men utvecklades till ett gigantiskt spel med sin egen kultur. 
Resultat från studier gjorda på AA har visat liknande resultat som Gopher et als. (1992) studie. 
Soldater eller rekryter som spelade AA visade större förståelse för kommandon och militärt 
tänkande samtidigt som de kom ihåg information bättre (Bonk & Dennen, 2005). Detta innebär att 
spel av olika slag har möjligheten att bli ett  viktigt instrument inom en mängd olika områden, även 
om mer forskning måste göras för att vara säker (Rambusch, 2007; Rambusch & Susi, 2010). 
Dagens forskare är trots resultat från olika spelstudier (Bonk & Dennen, 2005; Gopher et al., 1992) 
oense om i vilken grad spelaren får kunskap och färdigheter i spel som kan användas i alternativa 
kontexter (Rambusch, 2007; Rambusch & Susi, 2010).    

2.3 Grupper, samarbete och teamwork i spelvärlden 
Många av de spel som forskarna studerar spelas i någon form av grupp, om det så är två spelare, 18 
spelare (CoD) eller som i vissa MMO-spel över hundra spelare (Aion). Att studera grupper online är 
inte det samma som att studera grupper i verkliga livet även om det finns likheter. Grupper som 
existerar online kallas för virtuella grupper, och till skillnad från verkliga grupper spelar kön, 
rastillhörighet, ålder och utseende ingen roll (Nilsson, 2005)2. Nilssons (2005) förklaring av 
virtuella grupper håller inte vid en djupare genomgång av litteratur kring ämnet spel och grupper. 
Dels är klantaggar (se avsnitt  2.2) ett sätt för spelarna att skilja sig från mängden och visa 
tillhörighet (Wright et al., 2002). 

Litteratursökningen som gjorts till detta arbete hittade ett antal texter vars fokus var att belysa 
genusskillnader i spel och på internet. Texterna innefattade både vetenskapliga (Kafai, Heeter, 
Denner & Sun, 2008) och mindre vetenskapliga (Högberg, 2011b) källor. Alternativa sökmetoder 
fann även webbsidor där fokus var att publicera några av de många hårda kommentarer som 
kvinnor kan komma i kontakt med vid spelande (fatuglyorslutty.com, 2011; Kesler, 2010). Vissa 
menar att orsaken till att kvinnor, homosexuella eller andra individer blir påhoppade och kränkta på 
internet beror på den anonymitet som innefattar onlinekulturen (Suler, 2004). Suler (2004) kallar 
detta fenomen för ”The online disinhibition effect”. Suler (2004) menar att när personer på internet 
känner sig osynliga eller oidentifierbara kan ett negativt beteende uppstå. Att använda alias i 
exempelvis spel är ett sätt för personer att hålla sig anonyma och kan resultera i grovt språk, 
kränkningar och hot mot andra spelare3. Denna effekt har även positiva effekter, nämligen att vissa 
individer agerar mer likt sitt sanna jag, eller använder anonymiteten för att stärka sitt 
självförtroende (Suler, 2004). Denna effekt kan även stödja skapandet av grupper eller sociala 
nätverk för personer som annars har svårt att skapa dem i den verkliga världen.
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2 Nilssons (2005) teorier kring virtuella grupper är sund, även om författaren till denna rapport har andra erfarenheter. I 
en perfekt värld där ingen funderar kring vem man spelar med/ mot är Nilssons (2005) teori sund, men författarens egna 
erfarenheter pekar på att alla spelare funderar kring vem man spelar mot. Namn, spelstil och klantaggar och andra 
element i spelen sätter igång spelarnas tankar.

3 Författarens egna erfarenheter inom spel stödjer de resultat som Suler (2004) tar upp. Kränkningar, hot och 
anklagelser är ett vanligt förekommande fenomen i de flesta FPS spel men även andra typer av spel. 



Virtuella gruppen kan i vissa fall fungera oberoende av tid och plats, även om spel generellt kräver 
att  personerna interagerar med varandra i realtid. Dessutom kan spel servrar vara låsta till specifika 
landsområden och det är inte alltid möjligt för exempelvis svenskar att spela på amerikanska servrar 
utan bara på europeiska. Samtidigt är kommunikation en mycket viktig del för att skapa ett 
fungerande och framför allt framgångsrikt samarbete, vilket kan förhindras vid kommunikation 
online, exempelvis då tekniska problem uppstår eller om den enskilda individen inte tar sitt fulla 
ansvar (Nilsson, 2005; Le, 2003). I verkliga livet finns det två former av grupper, formella och 
informella grupper. Informella grupper skapas spontant utifrån medlemmarnas gemensamma 
intressen och mål, och roller är outtalade och skiftande. Formella grupper har i motsats, uttalade 
roller, tydliga mål och uppgifter och en ledare med viss makt (Nilsson, 2005). Drag från båda dessa 
sorters grupper finns att  hitta i virtuella spelgrupper. Exempelvis skapas grupper spontant, genom 
ett gemensamt intresse, samtidigt som det finns tydliga regler som följs. I viss mån finns det  ledare 
med makt  och auktoritet (administratörer) som bestämmer regler och som även kan kasta ut 
oönskade spelare från spelet. Le (2003), Wright et al. (2002) samt Rambusch och Susi (2010) menar 
även att erfarna spelare har någon form av informell ledarroll över de oerfarna spelarna. 

Ett team är enligt Larsen (2008) inte samma sak som en grupp, då ett team skapar en annan sorts 
gruppidentitet och gemenskap än grupper. Teamet ger ett socialt och yrkesmässigt stöd, något  som 
kan ses i den kommunikation som finns mellan datorspelare (Bibo et al., 2009; Herring et al., 2009). 
Datorspelarnas kommunikation skiftar från socialt till tekniskt samt strategiskt. Dessutom är 
gruppen mån om det egna laget  och likt det Gee (2007) skrev ser spelare det egna laget som bättre 
än det andra laget och att  det är det egna laget som är gott och inte ont. Gee (2005) menar även att 
spel som Call of Duty, Counter Strike och Medal of Honor: Allied Assualt4  (2002) ger spelarna 
någon form av gruppidentitet. Dessa typer av spel, har enligt Gee (2005) även förmågan att ge 
spelarna nya idéer, ideologier och identiteter som alla hjälper spelaren att bli en del av den sociala 
och kulturella värld som omsluter spel som helhet, men även enskilda spel. Detta kan tolkas som att 
den spelande gruppen inte bara är en grupp utan någon form av spontanskapat team.  Rogoff (2003) 
menar även att  individers kultur formar deras handlingar vid givna situationer samtidigt som 
kulturerna som denna individ ingår i formar personen. Innebörden av detta är att spelen formar 
individens tankar /handlingar samtidigt som individen formar hur andra spelare kommer i kontakt 
och tolkar denna spelkultur.  

2.4 Datorstödd kommunikation, spel och samarbete
Datorstödd kommunikation eller Computer Mediated Communication (CMC) är ett  område som 
studerar hur datorer och digital programvara kan stödja kommunikation mellan individer och andra 
maskiner (Thorne, 2006). CMC är ett område som används och studeras inom en mängd olika 
områden, speciellt i dagsläget då datorer blivit en väsentlig del av människans vardag, både privat 
och yrkesmässigt. Bloggar, wikis, podcasts och spel kan ses som moderna exempel på CMC då 
dessa applikationer stödjer asynkron kommunikation (Thorne, 2006), alltså kommunikation som 
inte är beroende av tid. Datorstödd kommunikation studeras, om än i något begränsad utsträckning 
även i spelvärlden, där möjligheterna till kommunikation blir allt viktigare. 

MMO-spel spelas av individer från alla världens kontinenter och tidsskillnader och språkliga 
svårigheter är några av de problem som dagens teknik måste kompensera för och kanske rent av 
stödja flertalet språk. För närvarande är studier inom dessa relativt moderna områdena i 
startgroparna, vilket kan ses i val av studieobjekt  (MMO och inte FPS), men redan nu finns det 
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styrkorna.



vissa indikationer på att studier inom dessa områden kan ge mycket intressanta resultat som kan 
komma att bli en viktig del inom fortsatta CMC- studier (Thorne, 2006). 

Andra exempel på områden där CMC används aktivt är inom utbildning. Hundratals kurser och 
program från en mängd högskolor och universitet världen över erbjuds att  läsa på distans, och måste 
då dels stödja läraren och dels studenten (Fuchs, 2011). Inom både skola och spel måste stöd finnas 
för olika personer, med olika behörighet (administratörer och lärare kontra elever och spelare).         
De studier som gjorts inom datorstödd kommunikation och spel räcker inte till, utan fler studier 
måste göras så spel och programvara kan utvecklas för att stödja uppkomsten av nya bättre system. 
Le (2003) menade att det lag med bäst  kommunikation vinner spelet och detta är inte det enkelt att 
lösa då spelare är olika på alla tänkbara sätt. Tu (2000) menar att social närvaro är en viktig del för 
att  CMC ska vara ett framgångsrikt instrument vid lärande över distans. FPS-spel och spel från 
andra genrer kan tillhandahålla denna sociala närvaro även om avståndet mellan spelare är stort, 
dels på grund av det socio-kulturella innehåll som existerar (Wright et al., 2002) men även då det 
finns en tydlig social interaktion mellan spelarna och den virtuella miljön (Paraskeva et al., 2010).     

2.5 Sammanfattning 
Kapitlet beskriver till en början vikten av att studera spel samt de områden där studier kring spel 
behöver fördjupas, samt de områden där spel kan tillföra allt ifrån motivation till kunskap och  
förbättra olika kognitiva förmågor (se avsnitt 2.1). Kapitlet fortsätter med en genomgång över 
studier som studerat kommunikation och spel. Vanligtvis används två typer av kommunikation i 
spel, textbaserad och auditiv, men dessa kommunikationsverktyg används i låg utsträckning och 
kantas av olika problem, bland annat kulturella barriärer och tekniska problem (se avsnitt  2.2). De 
studier som gjort på spelgenren FPS, har generellt studerat professionella spelare, vilket 
representerar en mycket liten del av den spelande populationen, vilket gör det oklar om resultat från 
dessa studier går att överföras till en större population (se avsnitt  2.2). Frågan vilken typ  av grupper 
som skapas i spel är en fråga som diskuterats, och forskare har olika åsikter, som alla inte verkar 
förklara det fenomen som uppstår i spel, nämligen samarbete utan kommunikation (se avsnitt  2.3). 
Kapitlet avslutas med en genomgång över området datorstödd kommunikation och spel, ett område 
som studerar hur problem och begränsningar hos system och människor ska kunna överkommas 
med hjälp av datorer (se avsnitt 2.4).  

11



3. Problemprecisering
Forskning gjord på och kring spel och spelande har visat  intressanta resultat. Dels är forskare ense 
om att spel och spelande har påvekan på människans kognitiva förmågor (Shaffer et al., 2004). 
Forskare är även ense om att spel innefattar en djup, och för spelarna meningsfull, social och 
kulturell aspekt, vars påverkan på spelarna inte är att ta lätt på (avsnitt 2.2, 2.3). Mycket forskning 
kring spel har gjort på senare tid, främst på spelgenren Massive Multiplayer Online (MMO), även 
om studier kring First Person Shooter (FPS) spel även gjorts. Spel har visat sig erbjuda mycket, inte 
bara för underhållningsvärlden utan även för alternativa områden inklusive forskningsvärlden och 
militären. Trots stora framsteg i forskningen finns det områden inom spelstudier som inte berörts 
tillräckligt. Studier har visat, både inom spelstudier men även andra typer av studier, att 
ledarindivider kan stödja skapandet av samarbete. Trots detta verkar forskningen idag inte kunna 
förklara hur samarbete skapas i spel, där de spelande individerna varken känner varandra eller har 
förmågan/viljan att kommunicera med varandra. Visserligen är studier med spel och samarbete 
inget nytt påfund, utan tvärt om, det  har gjorts studier inom dessa områden, även om dessa studier 
generellt  studerat professionella datorspelare, vars förmåga till samarbete tränats under lång tid. 
Denna grupp spelande individer innefattar en mycket liten del av hela den spelande populationen. 
Bidraget till den vetenskapliga världen blir således att studera den grupp av spelande individer som 
till stor del förbisetts, trots att den grupp spelare som inte är professionella spelare, består av den 
största spelande populationen. Därav följer denna rapports frågeställning:

Hur och varför uppstår samarbete mellan individer i lagbaserade FPS-spel (First Person 
Shooter- spel) på publika servrar då traditionell kommunikation inte används eller 
fungerar?

Med samarbete menas, en grupp slumpmässigt placerade individer som tillsammans arbetar för att 
framgångsrikt uppnå ett givet mål (se avsnitt 2.3). I detta arbete innebär detta att det egna laget är 
effektivare och har större chans att vinna i en match Team Deathmatch (TDM). Vinst uppnås genom 
att ett lag får mer poäng än motståndarlaget.  

De traditionella kommunikationsverktygen inom FPS-spel innefattar i detta arbete röst- och 
textbaserad kommunikation (se avsnitt 2.2). Dessa typer av kommunikation existerar i de flesta 
FPS-spel men framför allt i de spel som fokuseras på i denna studie. Dessa kommunikationsverktyg 
studeras även då de i väldigt låg utsträckning används vid publika spel (se avsnitt 2.2) då tekniska 
och kulturella barriärer existerar (se avsnitt 2.2, 2.4). 

Studien kommer att  utgå utifrån två framgångsrika FPS- spel där samarbete mellan lagens 
medlemmar är en viktig komponent för att ett givet  mål ska uppnås framgångsrikt (avsnitt  2.2). 
Dessa spel är: Call of Duty: Black Ops och Counter-strike: Source. Nedan följer en kort genomgång 
av respektive spel som ingår i studien. 

Call of Duty: Black Ops är ett FPS- spel med en mängd olika spellägen, allt ifrån Free-For -All 
(FFA, alla mot alla), Team deathmatch (TDM, lagbaserat spelläge) till spellägen som Search and 
Destroy (SD, attackera eller försvara vissa givna positioner) och Domination (laget ska hålla så 
många positioner som möjligt). Team Deathmatch är ändå den vanligaste speltypen. I Call of Duty: 
Black Ops kan spelaren även välja om denne vill spela på standard mode eller hardcore mode. 
Hardcore mode gör att vilket spelläge man än spelar blir svårare. UAV  är inte hela tiden framme 
(se bilaga 6), kulorna blir dödligare, spelaren måste själv memorera hur många skott som finns kvar 
i vapnet, poängen räknas annorlunda och det finns inte sikte på skärmen (se bilaga 5 och 6). 
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Standard mode är motsatsen, ett lite enklare spelläge som vissa spelare anser är roligare. I bilaga 5 
ses skillnaden mellan standard och hardcore mode tydligt. 

Counter-strike är ett  av världens mest populära och framförallt kända datorspel. Stora turneringar 
med prispengar och andra priser arrangeras varje år och detta har gjort att  CS i många aspekter 
anses vara en idrottsgren och de som spelar är E-atleter (Rambusch & Susi, 2010). I många aspekter 
spelas CS på samma sätt som de mer moderna spelet FPS-spelet CoD, även om skillnader finns. En 
tydlig skillnad är att de spellägen som officiellt erbjuds i CS alltid är lagbaserade spellägen. I alla 
spellägen delas spelarna in i två lag, terrorister och ”counter-terrorists (CT)”. Terroristernas mål, 
liksom motståndarnas varierar mellan spellägerna. Spelläget ’Assassination’ innebär att en CT 
spelare blir klassad som VIP. Resten av laget ska sedan eskortera denne till en given punkt på kartan 
medan terroristernas jobb är att hindra detta. ’Bomb Defuse’  innebär att terroristena ska plantera en 
bomb på ett givet  område. Motståndarna ska hindra detta antingen genom att döda hela aget innan 
bomben är planterad eller desarmera bomben innan den sprängs. Sista officiella spelläget kallas för 
’Hostage Rescue’ och innebär att terroristerna tagit gisslan som motståndarna ska rädda. Vinst nås 
genom att rädda gisslan inom utsatt tid eller eliminera hela terroristlaget. En annan stor och 
framförallt  viktig skillnad mellan CoD och CS är effekten som döda lagkamrater har. Om en spelare 
dör i FFA, TDM eller Domination i CoD spawnar (återupplivas) denne inom loppet av 12 sekunder. 
I SD måste spelaren vänta tills en ny match börjar innan denne återupplivas. Detta gäller även alla 
spellägen i CS. Detta gör att spelarna liv blir mer ”värdefulla” och påverkar resten av lagets 
effektivitet.   

Orsaken till att just dessa två spel användes beror dels på att CS använts i tidigare studier kring FPS 
(Rambusch, 2007; Rambusch och Susi, 2010; Le, 2003) samt att dessa ovanstående spel speglar en 
stor del av den FPS-spelande populationen5 (avsnitt 2.2). Båda spelen innefattar även lagbaserade 
spellägen (se ovan) som kräver att alla lagets medlemmar samarbetar med varandra, vilket är fokus 
för detta arbete. Counter- Strike tillhör även en extremt liten grupp spel som lyckats överleva 
närmare 10 år, vilket gör att spelarna av någon anledning inte tappat tilltro till detta spel. Även Call 
of Duty serien har funnit länge, men skillnaden är att nya Call of Duty- spel kommer med jämna 
mellanrum, när spelarna börjat tröttna. 

3.1 Avgränsning
Studie kommer endast  göras på två olika FPS-spel och inte spel från någon annan genre. Detta görs 
dels för att  det i de valda FPS- spelen inte finns någon explicit ledare som kan styra andra spelare 
men även för att FPS-spel generellt är otroligt snabba och kräver blixtsnabba beslut från alla 
individer, något som inte alltid är nödvändigt i andra genrer (avsnitt  2.1 och 2.2). Orsaken till att 
studien görs på spel utan ledarskap är för att  kunna studera hur samarbete uppstår i fall då en ledare 
inte kan styra upp ett lag, utan varje individ utgör sin egen ledarroll. Dessutom avgränsas arbetet till 
att  endast studera lagbaserade spellägen (TDM), för att kunna studera hur ett samarbete skapas 
mellan spelare som är okända för varandra (avsnitt 2.2). 

Ytterligare en avgränsning i arbetet är att endast fokusera på spel på publika servrar snarare än 
privata servrar, vilket  ger en större studiegrupp med blandade spelare, där några är nybörjare och 
andra kan vara professionella spelare. Publika spel och de individer som spelar på dessa servar 
tillhör majoriteten av den spelande populationen vilket gör att resultaten kan överensstämma med 
en större population än om studien skulle baserats på endast professionella spelare, vilket  baseras på 
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det som skrivits i avsnitt 2.2 och 2.3. Dessutom är det inte alltid möjligt för alla individer att 
kommunicera med andra spelare på publika servar, vilket är ytterligare en avgränsning inom 
kommunikation. För att minska möjligheterna till kommunikation används publika servar vilket gör 
att  studien kan visa vilken information i spelet och i spelets degin som stödjer skapandet av ett 
fungerande samarbete, samt vilken information som används av spelarna själva (kapitel 2). Denna 
avgränsning innebär att någon utvärdering av spelens design kommer inte göras. Inte heller någon 
undersökning kring hur väl designen följer olika designprinciper kommer göras, utan 
undersökningens fokus handlar snarare om att studera huruvida de designelement som finns i spelet 
används för att stödja skapandet  och bibehållandet av ett samarbete mellan lagets medlemmar samt 
till vilken grad (avsnitt 2.1).  

3.2 Bidraget
Studier kring samarbete i spel är inget nytt område. Bidraget till forskningssamhället blir snarare att 
studera den ”vanliga” spelaren och inte personer som livnär sig på att spela. Professionella spelare 
tränar på att samarbeta (Rambusch, 2007b), något som icke professionella spelare alltid har 
möjlighet till, i alla fall på samma vis. Dessutom har forskningen visat att icke professionella 
spelare inte använder de kommunikationsverktyg som erbjuds i spel i strategiskt syfte (Bibo et al., 
2009; Herring et al., 2009), vilket gör att det inte finns någon explicit förklaringsmodell för hur 
dessa spelare kan samarbeta med varandra i spelvärlden. Denna studies bidrag blir således att ge en 
förklaring till hur vanliga spelare kan samarbeta i en miljö där kommunikation mellan medlemmar 
kan vara problematisk.

Likt Bonk och Dennens (2005) forskning skulle den föreslagna frågeställningen även kunna 
utnyttjas inom försvarsverksamhet eller annan verksamhet som kräver ett  fungerande samarbete (se 
avsnitt  2.2). Samtidigt är det viktigt  att  komma ihåg att överföringen av förmågor och kunskap 
mellan kontexter inte är klar och kanske kan inget av resultaten överföras till den fysiska världen. 

Trots att studien görs på spel från underhållningskategorin (se kapitel 3) skulle resultaten kunna 
användas vid fortsatta studier inom Serious Games, där förståelse för hur samarbete skapas kan 
utvecklas till att skapa spel som lär ut denna egenskap  till personer som behöver lära sig samarbeta 
eller som vill förbättra sin förmåga till samarbete med andra, exempelvis ledarfigurer.  

Arbetet kan även ge resultat som har betydelse för olika typer av spelutvecklare som utvecklar spel 
inom allt  ifrån rehabiliterande och undervisade spel till rena underhållningsspel. Resultaten från 
denna studie kan i kombination med studier kring designprinciper användas för att skapa spel som i 
sin design stödjer samarbete. Genom att påvisa vilka element/artefakt i spel som är värdefulla för att 
ett  samarbete ska skapas, kan utvecklare av spel med större sannolikhet skapa spel som stödjer 
samarbete.  Detta innefattar även olika områden och discipliner som studerar eller utvecklar CMC 
system (se avsnitt 2.4).  
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4. Metod & genomförande
Följande kapitel kommer gå igenom och motivera de datainsamlingsmetoder som användes för att 
samla in data relevant för rapportens fokus. Genomgående i kapitlet kommer även genomförandet 
av undersökningen att förklaras och motiveras. Undersökningens data trianguleras genom att 
använda flera datainsamlingsmetoder, för att kunna stryka eventuella resultat. 
Datainsamlingsmetoderna som användes innefattade dels en enkätundersökningen, dels en 
informell konversationsintervju samt en analys an en filmsekvens.

4.1 Enkätundersökning 
Valet att  använda enkätundersökningar baserade sig på det problem som undersöktes. Eftersom 
tidigare studier kring samarbete gjorts på professionella dataspelare, valde författaren att göra 
liknande studier, med skillnaden att det  var ”vanliga” spelare som studerades. Då dessa vanliga 
individer befinner sig världen över, valdes enkätundersökningar ut som datainsamlingsmetod, för 
att  samla in data från spelare världen över. Enkäten som skapades innehöll frågor relevanta för att 
undersöka samarbete från en rad olika aspekter för att kunna fastslå vilka komponenter som var den 
primära faktorn vid skapande och bibehållande av samarbete. Frågorna i enkäten (bilaga 2) 
varierade från enkla frågor som kontrollerade att deltagarna tillhörde den fokusgrupp som studien 
riktade sig mot. Fokusgruppen tillhörde personer som spelade FPS- spel, helst Call of Duty eller 
Counter-strike, och som inte var professionella spelare. En professionell spelare var personer som 
kunde livnära sig på att spela datorspel. Andra frågor i enkäten undersökte i vilken grad spelare 
upplevde samarbete samt hur länge de hade spelat FPS-spel, detta för att kunna avgöra om 
upplevelse av samarbete skilde sig åt mellan personer som spelat FPS-spel länge och de som ansågs 
vara nybörjare. Andra frågor i enkäten handlade om att undersöka vilka och till vilken grad olika 
designelement och effekter i spelen som stödde skapandet och bibehållandet av ett fungerande 
lagarbete. Enkäten innehöll även frågor kopplade till vilket av de spel som användes i 
undersökningen som spelarna helst  spelade, samt frågor vars syfte var att undersöka vilka personer 
som spelarna helt spelade med. Meningen med dessa frågor var att undersöka om typen av spel 
hade inverkan på hur personer upplevde samarbete, samt om medspelarna hade inverkan på hur väl 
ett  samarbete fungerar. Många av frågorna i enkäten var öppna frågor, där undersökningsdeltagarna 
i sina egna ord kunde svara på det som frågades efter, detta för att dels studera om och vilka 
likheter/skillnader det fanns mellan olika spelare/spelartyper, men även för att tillåta de deltagare 
med mycket tankar att  ge uttryck för dessa. De sista frågorna i enkäten handlade om att låta 
deltagarna studera en skärmdump (stillbild från spelen som undersöktes) och sedan i sina egna ord 
förklara hur de i teorin hade agerat, vid den givna situationen. Meningen med dessa frågor var att 
studera huruvida spelare som spelar CoD tänker strategiskt lika när de ser en skärmdump från CS 
och tvärt om.

Enkäten skapades genom att  använda en internettjänst6 som tillhandahöll verktyg för skapande och 
publicerande av enkätundersökningar samt redovisande och filtering av den insamlade datan. 
Tjänsten tillhandahöll både gratisversioner och betalversioner av de verktyg som erbjöds, med 
möjlighet att  börja använda gratisversionen och om nödvändigt uppgradera till betalversionen, 
vilket gjorde att restriktioner för deltagarantal, antal frågor i enkäten och möjligheten att visualisera 
och filtrera resultat  försvann. Betalversionen gjorde det även möjligt för undersökaren att studera 
valje deltagares svar för sig, en möjlighet  som inte fanns på gratisversionen. Undersökaren använde 
till en början gratisversionen, men uppgraderade för att möjliggöra att fler deltagare kunde göra 
undersökningen samt att den insamlade datan skulle kunna analyserar på ett vetenskaplig sätt. Just 
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detta verktyg användes även då möjligheten att  använda bilder i undersökningen fanns, vilket var 
nödvändigt för att kunna publicera skärmdumar i enkäten.   

Enkäten (bilaga 2) skrevs helt på engelska för att göra det möjligt för många spelare runt om i 
världen att delta i undersökningen. En kort introduktion skrevs för att göra det möjligt  för 
deltagarna att sätta sig in i vad enkätundersökningen skulle studera, men även förklara varför 
spelstudier görs. Enkäten undertecknades med författarens eget online ‘nick’ för att förmedla en 
känsla av anonymitet för deltagarna, något som är viktigt för spelare och orsaken till att  ‘nick’ 
används i spel. En pilotstudie genomfördes, innan den färdiga enkätundersökningen publicerades, 
detta för att undersöka huruvida enkäten samlade relevant data inom området som studerades, om 
det använda språket var korrekt, om frågorna var ledande eller laddade samt se hur och om 
erfarenhet gav utslag på resultatet. I pilotstudien deltog tre individer, med olika bakgrund och 
erfarenhet kring spel.Två av individerna tillhörde fokusgruppen medan den sista inte tillhörde denna 
grupp. Den person som inte tillhörde fokusgruppen svarade inte på pilotstudien utan gav 
kommentarer på språket och innehållet, då denne individ hade större kunskap och erfarenhet kring 
det engelska språket. Resultatet från pilotstudien visade goda preliminära resultat där frågorna gav 
relevant data inom området som studerades. Fåtalet ändringar gjordes på språket.

När pilotstudien genomförts och de nödvändiga ändringarna gjord publicerades 
enkätundersökningen på ett antal online forum dedikerade till antingen Call of Duty eller Counter- 
Strike (bilaga 3), de spel som studerades i undersökningen. På dessa forum skapades en tråd där en 
kort introduktion gavs kring varför undersökningen gjordes och varför deltagande i undersökningen 
var uppskattat. I tråden fanns även en länk som ledde till den publicerade enkätundersökningen. 
Den färdiga enkätundersökningen var öppen i 10 dagar (21/4-2011 - 1/5-2011) och publicerades 
dels på forum (bilaga 3), men även genom att  använda social nätverk (facebook.com) och 
kompisnätverk. Då författaren och många av dennes vänner tillhör personer som platsade i gen 
grupp individer som undersöktes var det ett logiskt steg att använda dessa personer för att samla in 
data men även för att kunna sprida vidare undersökningen. 

Dumas och Redish (1999) menar är fördelarna med att använda enkäter att alla deltagare får samma 
frågor, samtidigt som undersökaren inte ska glömma ställa viktiga frågor till deltagarna. Utöver 
dessa fördelar, är enkäter enkla att sprida, vilket var viktigt  i detta arbete då frågeställningen 
grundar sig i att studera spelare från hela den spelande populationen, och inte enbart fokusera på 
professionella spelare, vilket i hög utsträckning redan gjorts (Rambusch, 2007; Rambusch & Susi, 
2010; Le, 2003). 

Deltagarna i studien varierade till stor del. Även om ingen bakgrundsinformation kring deltagarna 
själva samlades in kunde vissa antaganden göras, dels baserat på de svar som gavs, men även 
baserat på vart enkäterna publicerades (se bilaga 3) och tidigare vetenskapliga studier. Orsaken till 
att  ingen bakgrundsinformation samlades in var av orsaken till att personer som spelar publika spel 
förväntar sig en viss nivå av anonymitet, och om det insamlats bakgrundsinformation, riskerade 
enkätundersökningen att inte generera tillräckligt med data för att kunna användas i analysfasen. 
Dessutom var det fullt möjligt att göra vissa antaganden baserat på tidigare forskning kring spel och 
spelare. Studier kring spel har exempelvis visat att en stor del av spelarna är män även om det på 
senare år blivit vanligare att kvinnor också spelar (Kafai et al., 2008). Åldern på de individer som 
spelar spel varierar, men medelåldern på de som spelar är närmare 29 år (Green & Baveleier, 2004). 
Dessa vetenskapligt grundande antaganden går även att använda för att få en viss inblick i vilka 
deltagare som spelade under den inspelade matchen (avsnitt 4.4). 
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4.2 Intervju
Enligt Patton (2002) är intervjuer att bra alternativ för att få insikt i ting som inte går att observera. 
Det är även viktigt  att  förstå individers egna åsikter och tanker.  Intervjuer har även förmågan att 
förmedla deltagarnas känslor, tankar och intentioner. När undersökaren använder denna form av 
datainsamlingsmetod är det samtidigt viktigt att undersökningsledaren har i åtanke att intervjuer 
inte är någon enkel metod att använda för att  samla in data (Patton, 2002). Det är viktigt att samla in 
den data som är väsentlig för undersökningens syfte och för att lyckas med detta krävs att rätt 
intervjuform används. Alla typer av intervjuer har sina egna fördelar och nackdelar och det  är 
viktigt att använda rätt intervjuform för rätt  ändamålet. Patton (2002)menar att  det krävs erfarenhet 
av denna typ  av datainsamling för att undersökaren ska bli en bra intervjuare, vilket gör att 
nybörjare som använder denna typ  av metod kan missa viktiga aspekter som kan ger skev data 
(Patton, 2002). 

Intervjuerna som genomfördes till detta arbete, var en intervjuform kallad ”The Informal 
Conversational Interview” eller etnografisk intervju (Patton, 2002). Fördelarna med att använda 
denna typ  av kvalitativ datainsamlingsmetod är flexibiliteten som erbjuds. Intervjuaren har 
möjlighet att följa den väg som är intressant vid vilket givet tillfälle som helst, samt att  deltagarna 
kan tala utan att känna sig obekväma. Dessutom kan intervjuaren och deltagaren använda sig av den 
direkta miljön i vilket  studien genomförs (Patton, 2002). För den genomförda studien innebar detta 
att  de två deltagarna som deltog i den informella konversations intervjun kunde spela, i detta fall, 
Call of Duty under tiden som intervjun genomfördes. Intervjun förbereddes genom att  undersökaren 
i förväg bestämde vilken typ av frågor som skulle tas upp, utan att  formellt skriva ner dem. Detta 
för att det inte skulle kännas som en formell intervju, utan för att skapa en trygg miljö där 
deltagarna fritt kunde tala. Fokus i arbetet var att undersöka samarbete i spel på publika servrar 
vilket innebar att  temat på de frågor som togs upp  var att undersöka just samarbete på och kring 
publika FPS-spel. Ytterligare en fördel med att undersökaren själv befann sig i miljön som 
undersöktes var att denne i realtid kunde observera huruvida spelare, inte bara de som intervjuades 
utan även övriga spelare, agerade på det sätt som datan från intervjuerna pekade åt. Intervjuerna 
genomfördes vid några olika tillfällen, som varierade i längd, från 20 minuter till flera timmar, även 
om intervjuerna i sig inte nödvändigtvis var så långa, även detta för att skapa en informell miljö, 
men även för att kunna utveckla områden och tankar som tagits upp vid tidigare intervjuer.      

 Liksom alla typer av intervjuer finns det nackdelar med att  använda just den använda intervjutypen. 
Intervjuerna var å ena sidan väldigt flexibla vilket medför att intervjun och de frågor som ställs kan 
vara svåra att  kontrollera. Det är enkelt enligt Patton (2002) att frågorna blir ledande. Dessutom tar 
denna typ av intervju ofta längre tid än formella intervjuformer och kräver ofta mer än ett möte för 
att  intervjuaren ska få allt det material som denne villl åt. Till stor del beror mängden användbar 
data på intervjuarens skicklighet och erfarenhet, vilket innebär att detta kanske inte bör vara en 
novis förstahandsval (Patton, 2002).

4.3 Analys av filmsekvens
Att använda en filmsekvens vid analys av samarbete i spel hade två syften. Dels kunde 
undersökaren med en vetenskaplig förankring kunna studera hur spelare väljer att utnyttja spelets 
funktionalitet och miljö för att stödja samarbete, eller se om de samarbetar alls. Med vetenskaplig 
förankring menas att undersökarens egna personliga erfarenheter inte låg till grund för hur 
filmsekvensen tolkades, utan data som samlades in genom filmsekvensen baserades dels på data 
från de övriga datainsamlingsmetoderna men även tidigare forskning (se kapitel 2). Undersökaren 
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kunde även studera filmsekvensen för att  kunna styrka eller motbevisa resultat från de andra 
datainsamlingsmetoderna och således stärka undersökningens slutsatser. 

I spelet Call of Duty: Black Ops spelas varje match in och sparas på en extern server i ett  visst antal 
dagar. Det finns under denna period möjlighet  för spelarna som var med och spelade den specifika 
matchen att ladda ner filmsekvensen och spara den på den egna datorn. Filmsekvensen innehåller 
hela matchen från början till slut. Dessutom ges möjligheten för åskådaren att  se/ studera filmen 
utifrån alla matchens medlemmar och deras perspektiv, samt att det finns möjlighet att  skifta mellan 
förstapersons vy och tredjepersons vy. Utifrån dessa funktioner som spelet erbjuder finns det 
möjlighet att i efterhand analysera hur en match gick och på en subjektiv eller vetenskaplig nivå 
analysera hur och vilken information i spelet som leder till ett fungerande samarbete eller frånvaro 
av samarbete. Analysen följde främst tre spelare, [QF]apemolecule, [NaW]ZookeyX och Solidl:-. 
Dessa spelar valdes ut då den ena tillhörde personen med mest  poäng i vinnarlaget, en tillhörde den 
med mest poäng i det förlorande laget och den sista hade minst poäng i spelet som helhet. Dessa 
spelare utgjorde grunden, men även andra spelare följdes men då inte hela matchen.  

Att använda andra personer i sin studie utan att be om deras tillstånd kan tolkas som oetiskt eller 
omoraliskt och kan tänkas gå emot de krav som sammanställts av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999). Detta sågs inte som något problem då 
sekvensen i fråga inte innehöll något som helst material eller information som kunde användas för 
identifiering av den person satt och spelade, om denne inte fullt medvetet valt att göra denna 
information tillgänglig. Spel, inte bara CoD och CS, spelas bygget till stor del på att  man som 
spelare ska kunna delta i spel men fortfarande vara anonym, exempelvis genom att  använda ett så 
kallat ”nick”. ”Nick” eller nickname är ett påhittat namn som spelare använder, inte bara för att ha 
ett  namn utan för att få en påhittad identitet på internet (Wright et al., 2002). Detta namn, som 
spelare ofta blir väldigt fästa vid, används vid exempelvis online spelande eller forum. Ett exempel 
på detta är undersökarens egna ”nick” apemolecule (vilket använts i över 10 år), ger i sig ingen 
information om vem denne är, var denne bor jag bor eller annan information som kan användas vid 
identifiering av individen. De individer som använder sina riktiga namn är väl medvetna om att 
andra personer kan lista ut vem de är, även om det  är i praktiken omöjligt att  veta om en person 
använt sitt egna namn eller ej. Inte heller går det att avgör vilket könstillhörighet, ras eller 
landstillhörighet en spelare har, baserat på informationen som finns tillgänglig genom spelarnas 
”nick”. Däremot menar Wright et al. (2002) att spelarnas online namn har en djup social och 
kulturell koppling som kan avslöja andra saker kring en spelare, exempelvis vilka filmer denne 
gillar, hatar eller liknade. Av denna orsak behandlade studien inte könsroller, landstillhörighet eller 
andra perspektiv som kan vara viktiga vid alternativa studier av spelande grupper. Individer och 
grupper som deltog i studien var helt anonyma och kunde endast kännetecknas genom de online 
namn som dessa använde.

Analysen av filmsekvensen gjordes på en match Hardcore TDM, vilket innefattar att spelet är 
svårare. Kulor är dödligare, spelarna själv måste komma ihåg hur mycket ammunition de har och 
man har mindre hälsa. Detta spelläge kräver att spelaren är försiktigare och använder alla spelets 
fördelar, från fungerande lagarbete, till aktivt användande av objekt i spelet som kan stödja 
spelaren. 

Analysen av filmsekvensen genomfördes efter att materialet från enkätundersökningen och 
intervjun analyserats, detta för att undvika att analysen av matchen blev helt subjektiv utifrån 
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undersökarens egna perspektiv och erfarenheter7. Genom att grovt analysera datan från 
enkätundersökningen och intervjun kunde en referensmall skapas innehållande teman för vad som 
skulle studeras/observeras. Det genomgående temat i videoanalysen var att  studera samarbete, dels 
hur spelare utnyttjar möjligheterna till samarbete (ljud, grafiska effekter, kartor), men även för att 
studera skillnader mellan de ”bästa” spelarna (de som vann/hade mest poäng) mot de ”sämsta” 
spelarna (lägst poäng) och se var skillnaden låg.  

Det material som krävdes för att  kunna genomföra analysen av filmsekvensen var dels spelat Call of 
Duty: Black Ops (kapitel 3). Call of Duty innehåller komponenter som spelar in och sparar alla 
matcher som spelaren spelar. Matcherna spelas in och sparas ett  visst antal dagar på externa servrar. 
Under dessa dagar kan alla spelare som spelade matchen spara materialet på sin egna dator, och på 
så sätt  se filmen om och om igen av olika skäl. Tyvärr krävs att spelet är installerat, och gör det 
omöjligt att  på andra sätt studera sekvensen på andra sett. Av den orsaken spelades de utvalda 
delarna av spelet in med hjälp av ett program kallat FRAPS (2011), som spelar in det som syns på 
skärmen. Dessa sekvenser kunde sedan flyttas mellan datorer och öppnas i separata 
videouppspelnings program, i detta fall VLC media player (1996).
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5. Analys & Resultat
En genomgång av enkäterna var första steget i analysen, dels för att få en överblick av vad 
deltagarna i undersökningen tycker om samarbete i FPS-spel, men även för att  sålla bort svar som 
inte gav någon relevant data. Enkätundersökningen genererade under den publicerade tidsperioden 
85 svar från unika användare. Av dessa 85 inskickade enkäterna blev 4 stycken exkluderade ur 
undersökningen då deras inskickade enkäter var tomma eller till 90 procent tomma. Ytterligare 4 
enkäter lades åt sidan då deras besvarade enkäter visade att de inte tillhörde den grupp individer 
som studerades. Av dessa fyra enkäterna lades undan då 50 procent av frågorna inte besvarats, 
vilket gjorde det omöjligt för undersökaren att avgöra huruvida personen ingick i den grupp som 
studerades, men hade i övrigt givit bra svar vid de subjektiva frågorna (se bilaga 2). 3 av deltagarna 
svarade att  de var professionella spelare vilket innebär att  de inte tillhör gruppen som studeras, men 
endast 1 av dessa verkade faktiskt tillhöra denna grupp, baserat på de svar som gavs. Dessa svar 
sparades ändå, då deras svar var väl genomtänkta och kunde bidra till resultat och slutsatser längre 
fram i analysen. De fyra svaren som plockades undan användes sedan vid sammanställning av data 
då deras besvarade enkäter inte ansågs ge skeva resultat.  

Genom att filtrera svaren kunde undersökaren inte bara se alla deltagares svar, utan även studera 
svar som följde vissa kriterier. En första del i analysen var att  se hur många av deltagarna som ansåg 
att det fanns samarbete i FPS-spel (fråga 7, bilaga 2). Totalt svarade 80 av 81 deltagare på frågan 
huruvida de som spelade upplever någon form av samarbete i FPS-spel. 21.3 procent eller 17 
stycken av de som svarat på frågan menade att det fanns samarbete mellan spelare, även om 
majoriteten (36 stycken) menade att samarbete mellan spelarna var sporadisk. Endast 11.3 procent 
(9 stycken) av de som besvarat frågan ansåg att det inte fanns samarbete mellan spelare. Med denna 
fråga som utgångspunkt, då undersökningen syftade till att studera samarbete, började undersökaren 
filtrera deltagarans svar, för att se om det fanns något samband mellan de spelare som svarade på ett 
visst sätt på enkätens 7:e fråga (bilaga 2). 

Av de 17 deltagarna som svarat att det fanns samarbete mellan spelare i FPS-spel, hade majoriteten 
(10/17) spelat FPS-spel i över 10 år, medan 7 stycken spelat mindre än 10 år (bilaga 4). Endast en 
spelare hade spelat mindre än 1 år. Några slutsatser drogs inte utifrån dessa svar, men resultatet 
indikerar att mängden spelad tid har viss inverkan på hur samarbete upplevs. Genom att  jämföra 
dessa svar med de deltagares svar som inte upplevde samarbete kunde däremot några slutsatser 
dras. Av de 9 deltagarna som svarat att  det inte finns samarbete mellan spelare, hade 3 stycken 
spelat i över 10 år, medan 6 stycken hade spelat mindre än 10 år. 22.2 procent av svaren tillhörde 
individer som spelat FPS-spel i mindre än 1 år (se bilaga 4). 

Endast 4 av 81 deltagare i undersökningen hade spelat  FPS-spel i mindre än 1 år, och upplevelsen 
av samarbete varierade. 36 av 81 deltagare hade svarat att de spelat FPS-spel i över 10 år. 
Majoriteten (18/36) av dessa svarade att  samarbete var sporadiskt, tätt följt av de som ansåg att 
samarbete existerar (10/36). Endast en liten grupp  spelare ansåg att samarbete bara existerar då man 
spelar med klaner. Enkätdatan verkar visa indikationer på att upplevelsen av samarbete är beroende 
någon tidsfaktor, även om analysen av datan inte gör det möjligt  att dra några definitiva slutsatser. 
Filmanalysen och intervjun bidrog inte med data i denna del av analysen. Detta berodde på att det 
var omöjligt  för undersökaren att avgöra hur länge spelarna i filmsekvensen hade spelat FPS-spel. 
Intervjuerna genomfördes visserligen på individer som spelat mellan 5-7 år men det upplevda 
samarbetet varierade från match till match. Intervjuerna indikerade att  samarbete uppstår då spelare 
spelar med vänner eller klaner, men är väldigt varierande om motspelarna är spelare som denne inte 
känner. Dessa svar ledde till nästa del i analysen, nämligen att  se om skillnader i vem spelarna 
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spelade med hade någon effekt på upplevelsen av samarbete (fråga 6, bilaga 2). 78 
undersökningsdeltagare hade svarat på frågan men endast  3 deltagare hade svarat att de endast 
spelade med (för dem själva) okända spelare. Majoriteten (49/78) hade svarat att de spelar med 
någon/några vänner men mest främlingar8. 26 av 78 undersökningsdeltagare spelade med en 
majoritet klanmedlemmar eller vänner. Genom att filtrera svaren och endast visa svaren för de 
spelare som spelade med majoriteten vänner så hade 6 stycken svarat att det finns ett samarbete 
mellan medlemmar i FPS-spel. 12 stycken menade att samarbete endast finns då klanmedlemmar 
finns bland de övriga speldeltagarna och endast 3 stycken ansåg att det fanns en avsaknad av 
samarbete i FPS-spel.
 
Samma filter användes för att endast visa svaren för de som spelade med en majoritet främlingar 
men några vänner. Majoriteten av deltagarna (28/49) svarade att samarbete finns ibland, även om 
18.4 procent (9/49) menade att samarbete existerar. Datan visar således indikationer på att spelare 
som spelar själv inte upplever samarbete medan spelare som spelar med någon, några eller bara 
vänner upplever mer samarbete mellan medlemmarna. Intervjuerna som genomfördes, visade 
liknande indikationer, då intervjudeltagarna alla var med i klaner, och spelade nästan enbart då 
någon av deras vänner/klanmedlemmar spelade. Detta trots att det inte var nödvändigt att de spelade 
i samma lag. Intervjudeltagarna menade att även då deras klanmedlemmar/vänner placerades i 
motsatt lag kunde samarbete med det egna laget uppstå, just för att man i detta fall tävlade gentemot 
sina vänner, och mer energi lades på att skapa fungerande samarbete för att just kunna uppnå vinst 
och visa sin dominans. Analysen av filmsekvensen visade liknande resultat. Majoriteten av 
deltagarna tillhörde någon klan vilket syntes genom deras klantaggar (se avsnitt 2.2). I filmanalysen 
som analyserades fanns inga klanmedlemmar i samma lag. Huruvida det samma gäller vänner som 
inte är med i klaner gick inte att  avgöra. De flesta klanmedlemmarna spelade ensamma utom två 
spelare från en klan som spelade i motsatt lag. Analysen av filmsekvensen visade en högre 
användning av hjälpmedel så som UAV, anti UAV (stör fiendens UAV), helikopter och så vidare för 
det laget som vann, än för motståndarlaget som visserligen använde hjälpmedel men i mindre 
utsträckning. Analysen visade även att det vinnande laget spelade mer som en grupp än 
motståndarlaget, kanske på grund av de hjälpmedel som aktiverades. De resultat som kan dras 
utifrån denna data indikerar att samarbete inte nödvändigt  kräver att någon eller några spelare 
känner varandra men att det hjälper. Analysen visar även att användning av hjälpmedel i spel stödjer 
samarbete, och verkar inte nödvändigtvis bero på om spelare känner varandra. Analysen av 
filmsekvensen visade även en frånvaro av traditionell kommunikation (se avsnitt  2.2). Ingen av 
spelets medlemmar talade med varandra genom att använda de inbyggda kommunikationsverktyg 
som spelet tillhandahåller, vilket stödjer Herring et als. (2009) och Bibo et als. (2009) resultat. 
Huruvida spelarna använde externa kommunikationsverktyg går inte att avgöra utifrån den 
tillgängliga datan. Den textbaserade kommunikationen i spelet bestod till stor del av positiva eller 
negativa kommentarer till övriga spelare men ingen strategisk information förmedlades genom text, 
vilket stödjer Herring et  als. (2009) samt Bibo et als. (2009) resultat. Även data från 
enkätundersökningarna och intervjuerna visar liknande resultat. Flera enkätdeltagare skrev att 
auditiva och textbaserade kommunikationsverktyg kan stödja samarbete men används generellt 
endast  för att ge positiva och negatiprocentva kommentarer till andra spelare. Även 
intervjudeltagarna menade att textbaserad kommunikation används för just positiva och negativa 
kommentarer till andra spelare, men nästan aldrig för att förmedla strategisk relevant data. 
Dessutom menade intervjudeltagarna att när de inbyggda auditiva kommunikationsverktygen 
används blir övriga spelare irriterade. Denna irritation kan bygga på kulturella barriärer (språk) eller 
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rent av att kommunikationen stör övriga hjälpmedel så som ljudeffekter. Dessa problem skulle 
teoretiskt kunna överkommas om mer resurser lades ner på studier kring datorstödd 
kommunikation, så att spelen själva skulle kunna kompensera för exempelvis språkliga skillnader 
mellan spelare.   

Fortsatt analys av enkätundersökningens insamlade data eller mer specifikt enkätundersökningens 
8:e fråga (se bilaga 2) avslöjade deltagarnas teoretiska tänk bakom samarbete vid CoD eller CS 
spelande. Flertalet deltagare skrev liknande svar, nämligen att samarbete uppstår när lagets 
medlemmar stödjer och skyddar varandra:

”I do not rush, instead I stick with teammates and mostly cover their backs.”

”My goal is to help my team win.”
”...my personal score against opposing players is immaterial.”

”When you play you know that if you don´t play from a cooperative standpoint, you can´t 
win matches. Since the game is based on the amount of kills the player gathers as a team, 
you have to protect the other players for a team effort.”

Dessa kommentarer har likheter med det som Larsen (2008) kallade för teamwork, nämligen att det 
verkar finnas ett socialt stöd bland spelarna (se avsnitt  2.3). Samma fråga som gav dessa 
kommentarer avslöjade även att  deltagarna ansåg att speltyp spelade roll för hur troligt det var att 
ett  samarbete skulle uppstå. Speltyper så som Search & Destroy, Domination, Assassination, Bomb 
Defuse, Capture the Flag och Hostage Rescue var spellägen om enkätundersöknings deltagare ansåg  
hade större sannolikhet att skapa samarbete än Team Deathmatch. Deltagarna definierade inte 
varför TDM spel hade lägre sannolikhet  att skapa samarbete. En möjlig förklaring, utifrån 
undersökarens egna erfarenhet och intervjuer, kan vara att  det i TDM spel är det möjligt för duktiga 
spelare med mycket poäng att ge det egna laget  vinst, då varje individs poäng bidrar till att laget 
som helhet  får poäng. Detta kunde även studeras i filmsekvensen där vinnaren hade 3 gånger så 
många poäng som någon annan spelare i samma match. Inom de övriga speltyperna (se kapitel 3) 
krävs att  laget som helhet samarbetar för att laget som helhet ska vinna, och varje enskild spelare 
måste stödja resten av laget. Någon definitiv slutsats dras inte utifrån filmsekvensen då det är svårt 
att  se exakt vad som orsakade vinst för det ena laget. Dels kunde det bero på att hjälpmedel 
(beskrivet ovan) använts i högre grad än motståndarlaget, dels kan det bero på att  en spelare hade 
mer poäng än någon annan spelare. 

Fokus i projektet var att studera samarbete i FPS- spel (se kapitel 3) vilket gjordes utifrån två olika 
välkända FPS-spel, nämligen Call of Duty: Black Ops och Counter-strike. Genom att filtrera svaren 
och bara visa enskilda svar för respektive spel kunde undersökaren se att en majoritet av deltagarna 
i enkätundersökningen (38/81) deltagare svarade att  de primärt spelar Call of Duty medan 
14,8procent av deltagarna helst spelade Counter-strike. Hela 30 procent av deltagarna svarade att de 
spelade andra typer av FPS-spel, exempelvis Battlefield: Bad Company 2 (2010), Left 4 Dead 2 
(2009) och Team Fortress 2 (TF2) (2007). Genom att filtrera dessa svar hoppades undersökaren se 
om typ  av spel hade inverkan på det upplevda samarbetet. Datan hade redan visat indikationer på att 
CS ansågs ha ett fungerande samarbete i högre grad än CoD, men förhoppningen med nästa del i 
analysen var att få fram i hur stor procentuell skillnad det fanns. Deltagare som primärt spelade 
CoD, hade en hög variation i övriga enkätfrågor. Dels hade många spelat spel ganska lång tid och 
spelade primärt med någon eller några vänner. Upplevelsen av samarbete var spridd ganska jämt 
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över de olika svarsalternativen, där 20 procent upplevde att samarbete fanns mellan spelare, 20 
procent upplevde inte något samarbete, 20 procent  upplevde samarbete då de spelade med klaner 
och 40 procent ansåg att det ibland skapas samarbete mellan spelare. En majoritet av spelarna hade 
dessutom spelat FPS-spel i över 5 år.   

De deltagare som främst spelade Counter-strike spelade främst med vänner eller klanmedlemmar. 
Ingen av deltagarna i enkätundersökningen spelade enbart med främlingar. Dessutom hade 
majoriteten av deltagaran spelat FPS-spel i över 10 år, och ingen av deltagaran hade spelat  mindre 
än 1 år. Upplevelsen av samarbete var mer spridd bland CS-spelare än CoD spelare, även om det 
endast var en deltagare som menade att  det inte fanns något samarbete i CS-spel. Filmanalysen och 
intervjuerna gav inte någon data i detta skede då dessa enbart gav data till spelet CoD. 

Ett genomgående tema i undersökningsdatan var att upplevelsen av samarbete var något mer 
utsträckt bland spelare som spelade CS. Som beskrivet tidigare innefattar CS flera spellägen där den 
enskilda individen har en viktig roll för att laget som helhet ska vara framgångsrikt och effektivt. 
Detta kan även studeras vid enkätundersökningens subjektiva svar där en deltagare skriver:

”Counter-strike is a far more cooperative game, in large part due to the lack of instant 
respawns. It makes every life in CS valuable to the team, each death being an unrecoverable 
blow to the team's combat effectiveness. Black Ops encourages lone wolf play styles with 
near instant respawns and personal unlocks and achievements.”  

Denne deltagares svar är inte unikt bland enkätdeltagarnas svar, men förklarar klart och tydligt vad 
spelarna själva anser är problemet med spel som CoD. I CoD TDM återupplivas en död lagmedlem 
inom en 12 sekunders period vilket i det stora hela inte spelar allt  för stor roll för laget som helhet, 
medan det i CS påverkar hela laget då en medlem dör, just för att denne inte kommer in i spelet på 
nytt innan spelet börjar om.  

Enkätundersökningens två sista frågor (bilaga 2) var tänkta skulle avslöja om strategiskt tänkande 
och samarbete skiftade mellan typen av spel eller om personer som spelade spel X hade ett liknande 
strategisk tänk även då de spelade spel Y. Denna fråga gav inte de svar som undersökaren ville åt, 
men minst lika intressanta resultat. Deltagarnas subjektiva kommentarer avslöjade en 
gruppmentalitet där spelarna skapat sig en identitet i det  spel som de föredrog. Förenklat innebär 
detta att CS spelare inte tycker om CoD och CoD-spelare medan CoD spelare inte gillar CS och CS-
spelare. Paralleller kan dras mellan de resultat som Gee (2007) visade, alltså att spelare identifierar 
sig med sitt  spel och blir kritisk mot andra spel. Detta fenomen skulle även kunna förklaras som 
etnocentrism, alltså att grupper av individer, exempelvis CoD spelare, tolkar och förklarar världen 
utifrån den egna gruppen (Rogoff, 2003). Detta innebär att den egna gruppen alltid ligger i centrum 
för tolkningar. Denna förklaringsmodell stämmer överens med Wright et als. (2002) resultat som 
menar att den sociala och kulturella miljön påverkar spelare och skapar någon form av 
gruppmentalitet bland spelarna. Detta innebär även att det kan vara svårt att  få användbar data från 
exempelvis CoD spelare då en fråga angående CS ställs och tvärt  om, något som resultaten från 
enkätundersökningen även tydligt visades genom enkätdeltagarnas subjektiva svar.  

5.1 Sammanfattning
Frågorna som skulle undersökas i arbetet var hur och varför uppstår samarbete i en värld där 
kommunikation mellan individer inte alltid är möjlig. Utifrån den data som samlades in har ett 
försöka att besvara dessa två frågor gjorts.
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Uppkomsten av samarbete i FPS-spel beror på en mängd faktorer. Dels kan designelement i spelen 
stödja samarbete, exempelvis kartor, kulhål och diverse auditiva och visuella effekter. Uppkomsten 
av samarbete verkar även påverkas av den tid som spelarna spelat FPS-spel, vilket innebär att 
erfarna spelare är mer troliga att samarbeta än nybörjare. Resultaten indikerar även att olika 
spellägen påverkar hur troligt det är att samarbete uppstår mellan medlemmar i ett lag.
Mening med att skapa samarbete mellan lagmedlemmar i FPS-spel är för att det egna laget ska bli 
så framgångsrikt som möjligt och ha större chans att uppnå ett  givet mål. Resultaten indikerar att 
olika spel i olika grad uppnår framgångsrika samarbeten, alltså samarbeten där lagets medlemmar 
arbetar tillsammans mot ett givet mål. Spel där varje lagmedlem är viktig för att laget som helhet 
ska uppnå ett  givet mål, har sannolikt större chans att  skapa ett  fungerande samarbete i en miljö där 
kommunikation mellan medlemmar kan var problematisk.   

Resultaten indikerade även en gruppmentalitet mellan spelare från olika spel, som kan förklaras 
genom etnocentrism, alltså att gruppen tolkar andra grupper med den egna gruppen som 
utgångspunkt (Rogoff, 2003). 
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6. Slutsatser
Utifrån den tillgängliga data som samlats in och analyserats kan några konkreta slutsatser inte dras 
vid denna tidpunkt, utan ytterligare studier behövs. Däremot har datan visat  flertalet intressanta 
indikationer som an användas som grund vid fortsatta studier. 

Dels verkar spelare vara överens om att element i spel (hjälpmedel, auditiva och visuella) kan stödja 
samarbete även om det inte är nödvändigt att de gör det. Spelare menar även att traditionell 
kommunikation (se avsnitt 2.2) även kan stödja skapande och bibehållande av ett samarbete mellan 
lagmedlemmar, trots att de är överens om att dessa verktyg inte alltid används, speciellt  inte vis spel 
på publika servrar, vilket överensstämmer med de resultat som Herring et al. (2009) och Bibo et al. 
(2009) fått fram. 

Indikationer visades även på att spelläge har inverkan på hur samarbete skapas, vilket innebär att 
vissa spel har högre sannolikhet att skapa ett samarbete mellan lagmedlemmar i en miljö då 
kommunikation mellan spelare förhindras eller försvåras av olika anledningar. 

De resultat som hade störst genomslagskraft i arbetet visade att, de spel som gör varje individuell 
spelare till en fundamentalt viktig del av laget som helhet, har störst sannolikhet  att skapa ett 
fungerande samarbete i en värld där kommunikation mellan medlemmar är komplicerat och 
problematiskt. När varje lagmedlem förväntas arbeta för lagets bästa snarare än sitt  eget bästa 
skapas de förutsättningar som stödjer skapande av samarbete.

För att återgå till studiens problemställning:

Hur och varför uppstår samarbete mellan individer i lagbaserade FPS-spel (First Person 
Shooter- spel) på publika servrar då traditionell kommunikation inte används eller 
fungerar?

Dessa frågor har besvarats i studien även om konkreta slutsatser inte bör dras i detta skede. Fler 
studier behövs med mer kontroll över bakomliggande variabler. Resultaten från undersökningen 
bidrar till en ökad förståelse för vilka kriterium som spelar in vid skapandet av samarbete i spel, 
men framför allt vilka kriterium som är av störst betydelse vid skapande av samarbete. 

Studiens resultat ha visat att spelutvecklare bör fokusera mer på vilket mål de har med de spel som 
utvecklas, innan de sätter sig ner för att  skapa spel. Är syftet med ett spel att skapa framgångsrikt 
samarbete mellan lagmedlemmar för att uppnå specifika mål, krävs således att stort fokus läggs vid 
de aspekter som stödjer skapandet av samarbete, vilket resultatet av studien har påvisat. Båda Call 
of Duty och Counter-strike lägger stor vikt vid att skapa spellägen där lag slåss mot lag genom att 
spelare samarbetar, men CS har i större utsträckning lyckats med det då spelare spelar en stor roll 
för det egna laget förmåga till framgång. 

Att skapa samarbete där alla spelets medlemmar arbetar mot samma mål i en så komplex virtuell 
värld som spel är ingen enkel uppgift men, resultaten från denna studie har visat vissa indikationer 
på vilka aspekter som är viktiga och är ett viktigt steg mot ökad förståelse för området spel och 
samarbete.     
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7. Diskussion
Studiens syfte var att studera skapande av samarbete hos den ”vanliga” datorspelare och således 
lyckas dra resultaten över en större population än vad som gjorts tidigare. Huruvida resultaten från 
studien går att dra över en större population är osäkert såvida inte en större studie med mer kontroll 
görs. Däremot lyckades studien, utifrån tillgänglig data, dra några slutsatser angående samarbete i 
spel bland vanliga spelare (se kapitel 5, 6), vilket innebär att studien lyckas med det som var tänkt. 

Något som kan vara bra att tänka på vid framtida studier är att de datainsamlingsmetoder som 
användes kunde varit mer kontrollerade. Dels borde frågorna i enkätundersökningen varit mer 
genomtänkta. De skulle fortfarande kunna erbjuda anonymitet, men ändå samla in annan relevant 
data, exempelvis socio-kulturell information. Även intervjuerna kunde varit mer kontrollerade, trots 
att den intervjuform som användes tycktes vara ett logiskt val. Mer struktur skulle vara att föredra. 

Filmsekvensen var stundtals svår att  analysera, då det var omöjligt att avgöra huruvida spelare 
flankar fienden (går rsocio-kulturellunt och attackerar bakifrån eller sidan) för att stödja laget som 
helhet eller om spelaren flankar fienden för att få så hög personlig poäng som möjligt. Detta skulle 
kunna undvikas genom alternativa undersökningsmetoder, exempelvis intervjuer, fältobservationer 
eller etnografiska studier. Analysen av filmsekvensen skulle även kunnat  göras djupare och omfattat 
flera sekvenser ur flera olika spelares perspektiv 

Trots att datan triangulerades bör det påpekas att det i själva verket endast var halva studien som 
triangulerades, då intervjuerna och filmsekvensen gjordes på Call of Duty- spelare. På motsatt sida 
av myntet så finns Counter- Strike som till skillnad från CoD studerats av forskare i relativt hög 
grad. Även undersökaren tillhör den grupp som spelar CoD, och som resultaten indikerar så kan det 
vara svårt  för grupper att  vara objektiva gentemot andra grupper, i detta fall CoD mot CS. Rogoff 
(2003) påpekar även att etnocentrism uppstår när individer tolkar andra utomstående grupper utan 
förståelse för gruppen som granskas. Då undersökaren även spelat CS finns viss förståelse för 
gruppen vilket gör att datan kan tolkas objektivt. Några deltagare i enkäten visade även indikationer 
på att de spelat båda spelen som undersöktes, även om majoriteten hade starka åsikter kring det ena 
eller andra spelet. 

Fortsatta studier inom området skulle kunna gå steget längre och studera om bakomliggande 
variabler påverkar förmågan och tolkningen av samarbete. Påverkar spelares kulturella och sociala 
bakgrund hur samarbetsinriktat de spelar i spelvärlden? En fråga som kan vara intressant att studera 
vid fortsatta studier. Eye-capture teknik, skulle även kunna vara ett hjälpmedel, för att kunna 
studera vart spelare fäster sina ögon och samlar in information i spel, och om denna information 
påverkar samarbete i spel. Då deltagarna i enkätundersökningen identifierade flertalet spel som 
utöver CS hade en högre nivå av samarbete, skulle dessa resultat  kunna användas som grund vid 
fortsatta studier kring spel och samarbete.      

Bidraget till det vetenskapliga samhället är att visa data utifrån ett perspektiv som inte studerats i 
någon större utsträckning tidigare (vanliga spelare och inte professionella spelare). Resultaten från 
studien bidrar till en ökad förståelse för vilka aspekter i spel som har mer avgörande roll för 
skapandet av samarbete och vilka som är av mindre betydelse. En intressant  fortsättning på studien 
är att studier vad den faktiska skillnaden mellan professionella spelare och icke-professionella 
spelare är. Denna studies resultat visade att en stor skara spelare spelat FPS- spel i över tio år, vilket 
rimligtvis är lika länge som en stor skara av de professionella spelarna. Skapas samarbete olika 
mellan professionella och icke professionella spelare om de plötsligt befinner sig i samma miljö 
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med samma hinder som vanliga spelare möter när de spelar på publika servrar? En intressant aspekt 
som kan studeras vidare inom området spel och samarbete.

Givet den tid som var utsatt  till projektet är omfattningen av denna studie aningen för omfattande, 
vilket resulterade i de brister som arbetet har. Dels krävdes en hel del tid för att analysera den stora 
mängd enkätdata som samlats in, vilket resulterade i bristande analys av intervjuer och 
filmsekvensen. Trots arbetets brister de slutsatser som gjorts rimliga , utifrån den insamlade datan, 
och är ett första steg mot djupare förståelse för hur samarbete skapas i en virtuell värld där 
problemen och komplikationerna är många och sträcker sig från kulturella barriärer till tekniska 
problem.   
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Bilaga 1 

Spelaren apemolecule (ape) kommer in i en match Hardcore Team Deathmatch. Banan heter 
Launch och utspelar sig på en rysk robotbas. Lagen startar på varsin sida av banan. Apemolecule 
springer upp till vänster sida av banan, då tidigare erfarenhet av banan säger att det kommer 
oförsiktiga fiender från motståndarlaget. Apemolecule hukar sig bakom ett gammalt tåg, vilket gör 
det omöjligt för fienden att se honom, tills dess att två motståndare springer förbi. Apemolecule 
avlossar snabbt en salva från sin AUG attackgevär och dödar de två fienderna. Tyvärr hörde en 
tredje fienden skottlossningen och såg mynningsflamman, varvid denna smyger bakom 
apemolecule och sticker en kniv i ryggen på denne. Detta var spelets första 15 sekunder. 

Det tar 6 sekunder innan apemolecule är inne is spelet på nytt, varvid denne springer ner till höger 
av banan. En spelare i det egna laget har fått ut en UAV (se bilaga 6) som avslöjar att det finns tre 
fiender till höger om den position där apemolecule startade. Apemolecule ser att fienderna rör sig år 
dennes håll, så ape hukar sig och planterar en personmina på den väg där fienden kommer. Han 
springer sedan lite längre bort för att kunna skjuta eventuella överlevare. I samma stund som första 
fienden springer förbi minan och detonerar den, har en fiende krypskytt sett att apemolecules huvud 
sticker fram bakom en betongvall. Innan apemolecule hinner skjuta de två övriga fienderna hinner 
krypskytten träffa ape i huvudet med en kula. Denna gång tar det 12 sekunder för ape att återvända 
in i spelet. Med en kill/death ratio på 3/2 anser ape att dennes resultat är för dåliga, så han byter 
spelstil genom att välja en annan klass av soldat. Nu springer ape ljudlöst fram med en ljuddämpad 
AK74U. De närmaste 5 minuterna hinner apemolecule döda 15 fiender och dö 8 gånger. De sista 2 
minuterna börjar närma sig och apemolecule ligger bara tvåa i det egna laget. Dags att spela lite 
med vårdslöst. Apemolecule springer åt det håll där han vet att fienden befinner sig och har som tur 
en medspelare med sig, baserat på ljudet av fötter bakom honom. Ape ser en fiende, och skjuter 
snabbt en salva på denne. Han laddar snabbt och ser ytterligare en fiende springa runt hörnet. Ännu 
en gång skjuter ape en salva men missar. Som tur såg medspelaren fienden också och lyckades 
träffa denne. Ape laddar på nytt och ser att det är 50 sekunder kvar av speltiden innan matchen är 
slut eller om det egna laget får 5 extra poäng. Ape fortsätter springa mot fienden, som nu befinner 
sig på andra sidan banan, för att få lite mer poäng innan matchen är slut. Ape skådar en fiende på 
avstånd och vet att chansen att träffa fienden är relativt liten. Hur som helst kramar apemolecule om 
avtryckaren och tömmer ett magasin med 30 skott åt det håll som fienden befinner sig åt, i hopp om 
att en kula träffar målet. Mirakulöst nog träffar en av kulorna fienden i huvudet och denne dör 
direkt, tät följt av apes egna död, frambringat av samma krypskytt som dödade denne tidigt i spelet. 
Innan ape kommer in i spelet på nytt avslutas matchen med att apes lag vann med 3 kills (dödade 
fiender) mer än motståndarlaget.  
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Bilaga 2

Cooperation among strangers

Gaming and the gaming community has in the past 10 years been given a lot of focus in the 
academic world, for a number of reasons, ranging from applicability in education and training to the 
effects of gaming and creation of social norms and more. The focus of this survey is to collect data 
concerning gaming and cooperation or rather the creation of teamwork and cooperation in an 
environment where communication through speech and text can be complicated. I´m looking at 
how this team play is created on public servers, where the mixture of personalities are broad. 
Hopefully with the help of this survey and your participation the finished paper can answer the 
question why cooperation in FPS are so successful, what elements in the game that helps the 
creation of teamwork and how the gamers use the information that is available to them. 

I would be grateful if you took the time to answer the questions below to further the research on 
games. Please answer all the questions and answer honestly. 

Observe!!! This survey is mainly for individuals that play Call of Duty: Black Ops or Counter-
strike:Source!

Thanks in advance
/apemolecule

1) Do FPS- games stand for a majority of the games you play?
-Yes
-No
 
2) When playing FPS games, do you mainly play on public servers?
-Yes
-No
 
3)  How much time do you generally put on FPS  games each week?

 
4) Are you a professional gamer? (Can you maintain a lifestyle soley by playing games?)
-Yes
-No
 
5) For how many years have you been playing FPS games?
-Since the beginning of the genre
-Over 10 years but not from the start
-Less than 10 years
-Less than 5 years
-Less than 1 year
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6)  When playing FPS games, do you play with friends or strangers?
-Mostly with friends or clan- members
-Some friends but mostly strangers
-Only strangers
 
7)  When playing FPS teambased games on public servers, do you sense that your teammates are 
cooperating with each other or running around and hoping for the best?
-Yes, cooperation exist among players
-Yes, if playing with clans
-Sometimes
-No, cooperation does not exist, every man for him self
 
8) In your own words, describe how you play Call of Duty: Black Ops or Counter- Strike from a 
cooperative standpoint?

 
 
9)  What design elements / environmental elements in the game do you think supports the creation 
of cooperation in FPS games on public servers? (UAV, bullet holes, spray logos and so on)

 
 
10) What FPS game do you mainly play?
-Call of Duty: Black Ops
-Counter- Strike
-Both
-Other (Please Specify):
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11) The screenshot below shows a situation from Call of Duty: Black Ops. Describe how you 
theoreticly would act in the given situation.
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12)  The screenshot below shows a situation in Counter- Strike. Discribe how you theoreticly would 
act in the given situation. 

Screenshot taken from youtube: http://www.youtube.com/watch?v=jGwnYO55ndo
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Bilaga 3

Call of Duty: Black Ops forum:

http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1853773

http://www.callofduty.com/board/viewtopic.php?
f=70&t=475336&p=5076541&hilit=apemolecule&sid=m5onv9h32i6v9bin5q9gtikm51#p5076541

Counter- Strike forum:

 http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1853776

Ytterligare ett inlägg lades upp på följande CS forum, men spärrades/ togs bort då detta ansågs vara 
emot forumets regler: http://www.cstrike.planet.com/forum

Undersökaren har inte längre tillgång till ovanstående forum.
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Bilaga 4

A) Yes, cooperation exist among players
B) Yes, if playing with clans
C) Sometimes
D) No, cooperation does not exist, every man for him self

A) Since the beginning of the genre
B) Over 10 years but not from the start
C) Less than 10 years
D) Less than 5 years
E) Less than 1 year
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A) Since the beginning of the genre
B) Over 10 years but not from the start
C) Less than 10 years
D) Less than 5 years
E) Less than 1 year

Resultatet överst visar den procentuella fördelningen av enkätdeltagarnas subjektiva upplevelse av 
samarbete.

Den mellersta grafen visar den procentuella skillnaden i tid för de spelare som ansåg att det fanns 
ett samarbete mellan spelare i FPS-spel.

Den nedersta grafen visar den procentuella skillnaden i tid för de spelare som ansåg att det inte 
fanns något samarbete mellan spelare i FPS-spel. 
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Bilaga 5

Den övre bilden visar en skärmdump tagen från spelläget Hardcore TDM. Den nedre bilden visar en 
bild från standard TDM. Skillnaden i mängden tillgänglig information är uppenbar. 
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Bilaga 6

Bilden visar en skärmdump ur spelet Call of Duty: Black Ops. Längst upp till vänster ses en karta, 
kallad UAV i spelet. Kartan är uppe några minuter om den inte skjuts ner av fiendelaget. Kartan 
visar din position, fiendens position och dina lagkamraters position på den banan som spelet spelas. 
I det vanliga spelläget är UAV:n alltid framme, och går inte att skjuta ner.
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