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Abstract 

I ett samhälle där datorspelare anses vistas i en högst amoralisk miljö, vill vi 

med den här studien granska hur etik och moral ter sig i den virtuella 

världen via ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Genom kvalitativa 

intervjuer har elva spelare av onlinespel fått redogöra för sin egen 

upplevelse av den interaktion de genomgår dagligen. Med hjälp av utförliga 

teorier kring etik och moral, symbolisk interaktionism och spelkultur har 

studien ett brett teoretiskt underlag som appliceras i en hermeneutisk analys. 

Resultatet visar att etik och moral existerar i onlinespel, samtidigt som 

amoraliteten. Det verkar röra sig om två olika kulturer. Studien lägger sin 

fokus på den förstnämnda och beskriver både vad fenomenet består i, och 

hur det ter sig. Essensen handlar om den sociala aspekten, det vi kan kalla 

för socialitet. Vi fann essensen utifrån fem teman, som alla rör grupp, 

socialitet och samspel. Slutsatsen visar att det finns en moralisk spelkultur 

och en amoralisk, baserat på graden av socialitet och inlevelse. Den 

moraliska spelkulturen skapas och återskapas utifrån spelarnas 

meningsskapande, sociala behov och den virtuella världens flexibilitet.  

 

Nyckelbegrepp: Etik, Moral, Onlinespel, Spelkultur, Symbolisk 

interaktionism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

In a society in which gamers are considered to engage in an amoral 

environment, we intended with this study to examine how ethics and 

morality appears in the virtual world through a symbolic interactionist 

perspective. Through qualitative interviews eleven gamers have been able to 

give their own views about their experiences of the interaction they undergo 

daily. With help from detailed theories about ethics and morality, symbolic 

interactionism and gaming culture, this study has a wide theoretical 

foundation which applies in a hermeneutical analysis. The results show that 

ethics and morality exists within online games, as well as an amoral gaming 

culture. It appears to be two cultures, in which this study puts its focus on 

the first and describes both what the phenomenon is made of, and how it 

appears. The essence is about the social aspect, what we call sociality. This 

essence was found through five themes, all regarding group, sociality and 

interaction. The conclusion shows that there is a moral gaming culture as 

well as an amoral one, based on the degree of sociality and immersion. The 

moral gaming culture is created and recreated from the creation of meaning 

and social needs through the gamers as well as the flexibility of the virtual 

world. 

 

Keywords: Ethics, Morality, Online game, Game culture, Symbolic 

interactionism. 

 

 

 

 

 

 



Ordlista 
Spelkulturella termer och ord 
 

AI - Artificial Intelligence. Konstgjord 

intelligens via programmering. 

 

Avatar - Digital representation av 

spelare. 

 

Blacklisting - En svartlista, där en 

spelares namn sätts för att varna andra 

spelare om dennes illasinnade beteende 

 

Corpse camping - Fenomen i World of 

Warcraft, där spelare dödar annan 

spelares karaktär och väntar på att 

dennes karaktär ska återuppstå, för att 

kunna döda spelarens karaktär igen. 

Exempel på grieving.  

 

Counter strike - Spel. Ett First person 

shooter spel i militärisk miljö (se First 

person shooter). 

 

Dota 2 – Lagbaserat MMO-spel. 

Defense of the Ancients 2. 

 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn 

– Spel. MMORPG. 

 

First person shooter – förkortning 

FPS. Typ av spel där spelarens vy består 

av en hand och/eller arm som håller i ett 

vapen, första-person-vy. 

 

Gameplay - Term som innebär själva 

spelandet av spelet.  

 

Good game - Sv. översättning: Bra 

spel. Vanligt uttryck för spelare som 

tackar för en bra match. Den virtuella 

motsvarigheten till idrottare som skakar 

hand efter en match. 

 

Griefing - Att spela på ett sätt vars syfte 

är att orsaka problem för och förstöra 

för en annan spelare(se corpse 

camping). 

 

GTA V - Spel, Grand Theft Auto five. 

 

Guild Wars 2 – Spel. MMORPG. 

 

In character - Sv. I karaktär - referens 

till en spelare som gestaltar karaktär. 

 

In game - Sv. I spelet - referens till vad 

som sker inom spelet. 

 

IRL – Förkortning för In real life. På 

svenska i riktiga livet. 

 

League of Legends – Förkortning: LoL. 

Lagbaserat MMO. 

 

Level 70 armor - Referens till fenomen 

inom spel, nivå 70 anses vara väldigt 

hög nivå, vilket indikerar en duktig 

spelare; där en manlig karaktär har 

heltäckande rustning och en kvinnlig 

karaktärs rustning närmast liknar en 

bikini. Implicit kritik mot att en karaktär 

som har nått nivå 70 enbart går klädd i 

väldigt avslöjande klädsel som 

exempelvis höftskynke och bikini-topp i 

ringbrynja.  

 

MMO - Massively multi-player online 

game - Massivt internetbaserat spel med 

multipla spelare. 



MMORPG - Massively multi-player 

online role playing game - Massivt 

internetbaserat rollspel med multipla 

spelare. 

 

Quest - Eng. Uppdrag som spelaren kan 

ta sig an i spelet. 

 

PPE-server - Player versus 

environment - En server/virtuellt rum 

där spelare spelar mot eller i miljön. 

 

PvP-events – (Eng. player versus 

player). Speciellt anordnade händelser 

eller aktiviteter där spelare kan spela 

mot andra spelare i en specifik kontext 

(se PvP-server). 

 

PvP- server – Eng. player versus 

player - En server/virtuellt rum där 

spelare spelar mot andra spelare. 

 

Raida - Från eng. raid - En form av 

spelande i World of Warcraft där ett lag 

kan spela igenom olika instanser i spelet 

tillsammans (se WoW). 

 

RPG-server – Role playing game 

server – virtuellt rum där spelare kan 

rollspela med varandra. 

 

Starcraft 2 – Strategispel i sci – fi 

miljö. 

 

Tank - Rollfunktion inom 

onlinespelande grupp där spelaren 

förväntas stå närmast fiendevarelser och 

ta de värsta smällarna, på grund av att 

denne har den bästa rustningen och den 

klass, samt de förmågor, som är bäst 

lämpade för detta  

 

Trolla - Verb, från eng. troll, sub. 

Liknar till mångt och mycket griefing, 

att medvetet förstöra en annan spelares 

spelupplevelse och orsaka problem. 

 

Youtube-kommentarer - Relaterad till 

termen Youtubers, en fras som refererar 

till en hotfull och giftig social miljö, 

uppkomsten av frasen handlar om den 

hotfulla miljön i kommentarsfält på den 

populära sidan YouTube. 

 

WoW - World of Warcraft. MMORPG. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Virtuell interaktion är idag en stor del i samhällets vardagliga interaktion.  Inom det 

senaste årtiondet har olika varianter och medier ökat nästintill explosionsartat, om man 

ska tro Ola Holmdahl (2005). Datorspel var tidigare en slags ensam fritidslek. Idag har 

de blivit ännu ett medium för den virtuella interaktionen i form av onlinespel, som 

MMO. Det blir allt vanligare att killar och tjejer spelar onlinespel. Det finns dock 

fortfarande en kontrovers kring det som främst bottnar i samhällets debatt kring våld. 

Det finns otaliga debattartiklar som framhåller att våldet inom datorspel är något 

negativt och har en negativ effekt. Exempelvis publicerades en artikel i Dagens Nyheter 

2010 (Petrovic, Olsson, Larsson & Ingvar) som argumenterade för att dataspelsvåldet 

minskar ungas förmåga till empati. Samtidigt finns en artikel publicerad i Svenska 

Dagbladet 2012 (Stockholm TT) där forskare är oense om datorspelsvåldet ger upphov 

till aggressivitet.  I många sammanhang har onlinespel framställts som om det vore en 

nästintill anarkistisk kultur utan moral eller etiska riktlinjer, där individen är ett ständigt 

väntande offer. Det tycks finnas en betoning på amoraliteten inom spel, våldet är ett 

exempel på den allmänna uppfattningen om spel som medie. Det postuleras att 

våldsamma datorspel och onlinespel ger upphov till mer våldsamma individer. Den 

huvudsakliga tanken tycks röra sig kring att det virtuella beteendet överförs till 

verkligheten. Samtidigt finns bland annat organisationen Gaming For Good 

(http://www.gamingforgood.net/) som erbjuder möjligheten att köpa spel. Pengarna går 

till välgörenhet, vilket visar att det finns en önskan om att rentvå spelens dåliga rykte. 

Den spelande individen kan välja att spela ensam i onlinespelets folkmängd, eller 

tillsammans med andra individer i form av en grupp. Gruppen eller individen möter 

onlinespelets population som ett slags virtuellt samhälle. Spelarna interagerar inom 

spelets regler och möjligheter, vilka kan betecknas som en slags kultur. Kulturen kan 

variera mellan olika onlinespel. Det kan vittna om en slags subkultur inom spelskulturen 

online. Här finner vi samtliga nivåer inom socialpsykologins fält, inom ett och samma 

område: individ, grupp, samhälle och kultur. 

Individen möter samhället oavsett medlemskap i grupp, och rör sig virtuellt i det. 

Baserat på vilket onlinespel det rör sig om, kan subkultur tänkas ha en inverkan på 
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individens potentiella interaktion. Individen rör sig med andra ord genom alla de nivåer 

som kännetecknar socialpsykologins mångfacetterade förhållningssätt. 

Det sociala fenomenet, ” social interaktion i onlinespel”, ökar i popularitet, hos 

såväl barn som unga vuxna. Därmed ökar också relevansen för forskningen. Det blir 

därmed intressant att se hur den här interaktionen ter sig ur en moralisk och etisk 

synvinkel. 

I den här studien utgår vi, i enlighet med Bauman (1995), ifrån att etik är 

samhällets moral i kulturell och juridisk mening, och att moral innebär individens 

känsla för rätt och fel, oberoende av samhället. Etik och moral är socialpsykologiska i 

sin natur. De universella värderingar som utgör grunden för ett fungerande samhälle kan 

inte vara något annat än socialpsykologiska. De berör alla nivåer; individ, grupp, 

samhälle och kultur. På liknande sätt som människor navigerar inom moral och etik i 

vardagliga sammanhang såväl inuti som utanför samhället, navigerar onlinespelarna 

inom en egen kultur och egna samhällen. Onlinespel är som tidigare beskrivet en högst 

social angelägenhet om än virtuell. Den fundamentala grunden för etik och moral 

utanför internet skulle kunna återskapas när vi möter varandra virtuellt. Vi möter 

fortfarande varandra, fast via ett annorlunda medium. Den kvarstående frågan blir om 

det virtuella mötet med den andre räcker för att etik och moral ska existera mellan 

människor via internet? Internet kan betraktas som ett laglöst virtuellt land, där ingen 

riktigt kan straffas juridiskt för amoraliska handlingar. Problemet verkar vara mer 

komplext än vid första anblicken, inte minst med etiska och moraliska betänkligheter. 

Har tanken att det virtuella “inte är på riktigt” någon merit, och är den generella synen 

på onlinespel; samhällets moralpanik över dess gränslöshet, befogad? 

Den här studien kommer inte att granska om benägenheten till våld IRL - in real 

life, i fysiska verkligheten, ökar med datorspel. Den kommer snarare att fånga upp 

samhällets föreställning om att onlinespel, närmare bestämt MMO, saknar etik och 

moral. Den här studien kommer även att kritiskt analysera om det verkligen stämmer 

från spelarnas egna upplevelser. Det kommer föras en teoretisk redovisning, och 

intervjuer med individer som spelar onlinespel, för att få en djupare förståelse för dem 

vars intresse är fokus för en debatt som hålls över deras huvuden. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att på djupet, via symbolisk interaktionism, förstå den interaktion som sker 

via onlinespel. Vi vill få en förståelse för människans etik och moral i den virtuella 

interaktionens kontext, som MMO-spel utgör.  

 

De huvudsakliga frågeställningar som den här studien kommer att utgå ifrån ter sig som 

följande: 

F1: Upplever spelaren att det finns etiska koder i onlinespel?  

F1a: Upplever spelaren att det moraliska valet är av vikt för spelets kvalitet?  

F2: Upplever spelaren sig vara delaktig i den moraliska spelkulturen? 

1.3 Disposition 

I följande avsnitt kommer vi att presentera det perspektiv vi har valt att utgå ifrån, 

symbolisk interaktionism, vilket kan kopplas till samtliga huvudsakliga teorier. Vi 

kommer även att presentera teorier och relevanta begrepp inom såväl etik och moral 

som spelkultur. Etik och moral kommer att behandlas med en initial redogörelse för hur 

vi definierar huvudämnet etik och moral. Vidare kommer vi att presentera tidigare 

forskning som har gjorts inom fälten etik och moral respektive onlinespel, vilka vi 

resonerar kring i diskussionen.  

En avgränsning kommer att presenteras där vi redogör för våra teoretiska 

utgångspunkter. Därefter kommer vi att redogöra för vårt val av metodologi. Vidare 

kommer vi att redogöra för våra resultat av intervjuerna och analysera dessa. Vi 

kommer även föra en diskussion om studiens resultat, analys, samt föra en metateoretisk 

diskussion och slutsatser. Sist kommer vi att ge rekommendationer för framtida 

forskning.  

2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Spelkultur 

Sherry Turkle skrev 1984 om hur den första vågen av personliga datorer fungerade som 

en slags byggsten inför en helt ny kultur; datorkulturen. Kulturen präglas av en viss 

klarsynthet och genomskinlighet, med fokus på människans inblandning i helheten. 

Relationen till datorn blev en slags depå för människans längtan efter en mer 
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sammanhängande tillvaro än den utanför datorns värld (ss. 173, 174). Via datorspelens 

uppkomst har det även formats en spelkultur som vi i de kommande kapitlen sätter oss 

in i. 

 

2.1.1 Rollspelets möjligheter 

I en avhandling av Holmdahl (2005, s. 6), finns termer och förkortningar beskrivna som 

kan vara av värde att förtydliga i den här rapporten. MMORPG står för massively multi-

player online role playing game, ett rollspel uppkopplat till internet med multipla 

spelare i en massiv skala, oftast över 20 000 spelare. Vi kommer i den här rapporten 

initialt förhålla oss till enbart MMO, vilket innefattar rollspel men även täcker alla andra 

genrer inom onlinespel såsom till exempel actionspel. Förkortningen IG står för in 

game, i spelet. Det hänvisar till vad som sker under spelets gång, inom spelet. IC står 

för in character, och refererar till när spelaren gestaltar en karaktär som inte motsvarar 

dennes verkliga personlighet, utan går in i rollen som spelkaraktären, och de handlingar 

som representerar den fiktiva karaktären (Holmdahl, 2005, s. 7).  

I vissa fall kan spelkaraktären motsvara spelarens personlighet i hög utsträckning, 

spelkaraktären eller avataren kan vara mer som en visuell representation av spelaren. En 

avatar har enligt Evans (2012) definierats på två sätt: (1) “... en grafisk representation 

av en användare i den miljö som är under hans eller hennes direkta kontroll.” (Allbeck 

and Badler refererad till i Evans, 2012, s. 519); och (2) “... en digital representation av 

en människa använd i fördjupade virtuella miljöer.” (Bailenson et al. refererad till i 

Evans 2012, s. 519). 

Holmdahl beskriver ett fall som gav uppmärksamhet till ett problem och en 

problematisk insikt om den virtuella världen. Det är svårt att skipa rättvisa online, och 

människor kan investera mycket av sin personliga integritet i sin avatar, vilket överför 

händelser från avataren till spelaren (2005, ss. 42, 43, 44, 45; Turkle, 1995, ss. 250, 251, 

252). Med andra ord: avatarens upplevelser blir spelarens upplevelser. Spekulativt, är 

det spelarens upplevelser som överförs till avataren? Det är inte bekräftat att överföring 

mellan IRL och virtuell miljö är enkelriktad. 

Det kan skönjas en dualitet hos spelpopulationen. Där vissa mer eller mindre 

representerar sitt verkliga jag via sin avatar, är andra mer benägna att experimentera 
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med nya personligheter. Möjligheten att experimentera med alla valmöjligheter kring 

kön, plats, yrken, bakgrund etc. kan vara ett sätt utforska den reflexiva och flytande 

postmodernistiska identiteten (Bauman, 1995). Holmdahl nämner studier där 

respondenter uppskattade chansen att testa olika personligheter (2005, s. 47). Young 

och Whitty (2010, s. 1233) har beskrivit liknande. Turkle har beskrivit det som att 

upptäcka en djupare sanning om sig själv, och ha en chans att leva ut sitt ideala jag 

(Turkle, 1995, s. 179). Williams, Hendricks och Winkler (2006 ss. 122, 125) har också 

berört punkten. Man får som spelare en möjlighet att leva ut sina inre önskningar i 

spelet. Spelarna kan välja att gestalta karaktärer med personlighetsdrag eller egenskaper 

som liknar sina ideala jag, eller utveckla sina åtråvärda egenskaper. Därmed kan vi 

spekulera att spelkaraktären inte behöver vara en korrekt representation av spelaren. 

Spelaren kan leva sig in i en karaktär helt olik sig själv. Men denne kan fortfarande 

upptäcka och utveckla nya sidor hos sig själv. 

 

2.1.2 Interaktion i onlinespel 

Holmdahl (2005, s. 50) nämner att spelare som har gått med i grupper i onlinespel, blev 

mer sociala i och även utanför spelet. Det här skulle kunna stödja att onlinespelens 

interaktioner och handlingar är främjande för den reflexiva postmoderna identitetens 

ständiga utveckling, mer bestämt den verkliga identitetens utveckling med den ideala 

identiteten manifesterad i den virtuella världen. Dock är det av vikt att redogöra för 

Dovey & Kennedys (2006) teorier kring subjektiviteten i en spelkaraktär. I fallet med 

karaktären Lara Croft som enda valbara karaktär i spelen i serien "Tomb Raider", så 

liknade karaktären närmast en precist finkalibrerad maskin. Spelaren styrde och besatt 

karaktären, som enligt Flanagan "skjuter, klättrar och springer med en mekanisk 

precision" (refererad till i Dovey & Kennedy, 2006, s. 91). En avatar behöver helt enkelt 

inte ha någon betydelse alls för spelaren. 

    Gällande de grupper i spelet där spelaren kan ingå, ofta kallade för gillen, eller 

guilds, främjar de samarbetet spelarna sinsemellan. De har ofta systemfunktioner som 

till exempel fördelar byte och erfarenhetspoäng rättvist mellan lagets medlemmar. 

Samarbetet inom gruppen i onlinespel, som tidigare nämnt kan utveckla socialiteten hos 

individer, har enligt Holmdahl (2005, s. 53) ett snabbare och mer intensivt tempo i sin 
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utveckling. Gruppen stöter i spelet på motståndare när de utför sina uppdrag, och att ta 

sig igenom hotfulla och svåra scenarion i spelet kan forma ett slags vänskapsband som 

förekommer betydligt mer sällan IRL.  

    Linderoth (2004) menar att meningen skapas av spelarna. Den intersubjektivitet 

som Mead (refererad till i Von Wright, 2000, s. 76; Blumer, 1984, s. 5) skulle 

argumentera för ligger till grund för meningsskapandet, skapas via spelets grafik, ljud 

och text. Linderoth (2004, s. 240) menar att den meningen är relaterad till 

interaktionserbjudandet inom spelets regelverk. Linderoths (s. 240) huvudsakliga 

argumentation kretsar kring hur datorspel kan ses som en interaktiv illusion, där 

spelaren skapar mening genom att identifiera den företeelse som spelet ger en virtuell 

representation av. Därefter applicerar spelaren den mentala representationen av 

företeelsen. Via detta kan vi tala om en överföring från IRL till det virtuella via 

automatiska processer eftersom informationen i såväl virtuell som IRL situation 

behandlas med samma mentala representation hos spelaren. Det vill säga, en virtuell 

hälsning eller IRL-hälsning, ses hos individen fortfarande som en hälsning virtuell eller 

ej. Ur en symbolisk interaktionistisk utgångspunkt blir det helt enkelt onödigt att ens 

särskilja på IRL och virtuell miljö. Att försöka göra en distinktion mellan den 

gemenskap som uppstår IRL och den interaktion som sker inom den virtuella världen är 

onödig (Williams, Hendricks & Winkler, 2006, s. 160).  

 

2.2 Symbolisk interaktionism i den virtuella miljön 

Symbolisk interaktionism handlar i stor utsträckning om hur människor via interaktion 

subjektivt lägger till olika företeelser och skapar mening kring objekt (Blumer, 1986, s. 

3). Det gör att onlinespelarnas egen mening om etik och moral inom onlinespel 

uteslutande blir ett symboliskt interaktionistiskt ämne. 

Inom symbolisk interaktionism ses jaget som en process som är dynamisk, och 

som därmed både interagerar med andra och sig själv. Jaget är även något som 

förändras under hela ens liv och det gör det i förhållande till den situation och 

sammanhang man befinner sig i. För att kunna ha en social interaktion med andra 

människor krävs att man kan ta andras roller. Man måste kunna empatisera med andra, 
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annars skulle en social interaktion inte kunna existera (Trost & Levin, 2004, ss. 104, 

105; Blumer, 1986, ss. 9, 10). 

Enligt Blumer bygger symbolisk interaktionism utifrån tre grunder.  Den första 

grunden handlar om att individens handlande mot ett objekt utgörs av objektets mening 

för individen. Den andra grunden är objektets mening som uppstår genom den sociala 

interaktionen. Den tredje grunden handlar om att meningen justeras då individen 

använder sig av en tolkningsprocess som individen befinner sig i när meningen används 

(Blumer, 1986, s. 2). Meningen i sig ses ur symbolisk interaktionism som en social 

produkt, definierad av de som individen interagerat med och de aktiviteter genom vilka 

individerna har interagerat (Blumer, 1986, s. 5). Vi kan härmed argumentera för att man 

genom den symboliska interaktionismen kan se hur spelare inom onlinespel dagligen 

har en interaktion med varandra, genom exempelvis chattar och avatars. Den virtuella 

världen blir därmed något som kommer te sig utifrån hur man med de andra spelarna i 

spelet tillsammans väljer att skapa den. Vi kan kalla den virtuella världen en social 

produkt, samtidigt är det en faktisk konstruktion via programmering och teknologiska 

möjligheter.  

 

2.3 Virtuell intersubjektivitet 

Enligt Berger och Luckmann (2008, s. 41) uppfattas och skapas verkligheten subjektivt 

innan den kan delas med andra intersubjektivt, vare sig det gäller lekens värld eller en 

internalisering av den objektiva verkligheten. Vi argumenterar att spelaren 

intersubjektivt delar det virtuella utrymmet med andra människor som samverkar, 

interagerar eller bara finns i den. Det pågår en face-to-face - interaktion, enligt Goffman 

(2005, s. 5) som handlar om att individer möts i sociala sammanhang, det som Berger 

och Luckmann (2008, s. 153) skulle kalla den primära socialisationen eftersom det rör 

sig kring emotionalitet. Även om den Andre inte är närvarande och delar det levande 

nuet och utbyter uttrycksrörelser i form av gester för att förmedla en subjektiv 

sinnestämning eller känslor, sker ändå interaktion (Berger & Luckmann, 2008, s. 41)  
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Med utgångspunkt i Mead menar Von Wright (2000, ss. 72,73) att 

intersubjektiviteten kan ses som utgångspunkten till självet, och ska då ses ur termen av 

social handling. Subjektiviteten hos individen ska ses som en produkt av social 

interaktion, det ska inte ses som något linjärt. Det är mer en cirkulär aktivitet som rör 

sig över tiden. Enligt Mead (1976) skapas och uppstår medvetandet genom den 

kommunikation som individer har med varandra i ett socialt sammanhang. Mening 

uppstår genom handlingar i den sociala processen och handlingar uppstår genom gester 

och symboler (Mead, 1976 ss. 56, 72). Mead menar att medvetandet borde ses som ett 

fenomen som formas och upprättas i en triadisk relation, i likhet med hur meningen 

uppstår via ömsesidig förståelse (Blumer, 1986, s. 9). Med det menas något som går 

från det individuella medvetandet till ett mer intersubjektivt meningsskapande. 

Intersubjektiviteten är det som inkluderar i den gemensamma världen vilken utgörs av 

relationer mellan individer med egna subjektiviteter. I intersubjektiviteten inkluderas en 

ömsesidig förståelse i samtidighet. Med det menas att de som är deltagare i en 

interaktionssituation tillsammans möts i kommunikationen, därmed delar man en 

gemensam verklighet som är byggd på det här mötet (Von Wright, 2000, ss. 75, 76).  

 

2.4 Etik och moral 

2.4.1 Definierande avgränsning 

En övergripande implicit definition utifrån Bauman (1995) kan sammanfatta moral som 

individens känsla för rätt och fel, samt etik som samhällets moral på en kulturell och 

juridisk nivå. Vi använder oss av Baumans teorier kring postmodern etik eftersom det 

oundvikligen blir den tidsenligt mest relevanta utgångspunkten. Vi kommer dock 

fortfarande att förhålla oss till Deweys (2002) teorier inom ramverket, och Levinas 

(1961, 1985) filosofi kring Ansiktet. 

  

2.4.2 Virtuell etik och moral 

I samhället regleras vi ständigt av vad staten och samhället anser vara moraliskt 

beteende. Det finns olika röster som förespråkar vad som är moraliskt och inte, vilket 

medför att individen alltid kan ses som både moralisk och amoralisk samtidigt. Det ger 
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upphov till en ambivalens som kännetecknar individens moraliska val, eftersom valet 

måste utgå ifrån individens egen känsla för moral (Bauman, 1995, s. 30). 

Uppfattningen har tidigare varit att människan i sig inte är kapabel att vara 

moralisk utan att ha formats och tränats in i det, via det samhälle människan växer upp i 

(Dewey, 2002, s. 60). Däremot är den senare uppfattningen att människans egen 

moraliska förmåga är precis det som möjliggjort skapandet av samhällen till att börja 

med (Bauman, 1995, ss. 43, 44). Om vi granskar internet-samhällen, communities, kan 

vi argumentera för att den punkten stämmer. Ingen långvarig tradition och doktrin eller 

institution existerade på internet, men människor möttes ändå virtuellt, och skapade en 

helt ny form av samhälle. 

Två delar av samhället, som kan kallas för staten och marknaden, anses ha haft en 

sövande effekt på individens moraliska autonomi. Individen har gått ansvarslös under 

de två makterna. För att återta det individuella moraliska ansvaret krävs en ny miljö, 

något som har kallats för det civila samhället. Det civila samhället beskrivs av Alan 

Wolfe som en praktik som förhandlas fram mellan å ena sidan agenter med förmåga att 

utvecklas, å andra sidan en kultur med förmåga att förändras (refererad till i Bauman, 

1995, ss. 227, 228; Wolfe, 1989, s. 13). Alan Wolfes tankar kring den miljön och 

individens möjlighet att återta sitt moraliska ansvar kan stämma. Men då behöver vi 

granska ovanstående uttalande i samband med den virtuella miljö som internet och 

onlinespel erbjuder. Frånvaron av äldre doktrin och institution i den virtuella världen 

ger de ungas färska perspektiv en dominans att påverka den virtuella samhälleliga 

utvecklingen på internet. Den virtuella miljön är flexibel att kunna ändras och utvecklas 

efter dess spelares behov och efterfrågan. Dewey (2002, ss. 100, 102) har skrivit om 

impulsiviteten, vilken han beskriver agerar som en del i den dualitet människan 

upplever, där vi kastas mellan behovet av trygghet från organiserade institutioner och 

hur vi romantiserar friheten från dessa. Deweys slutsats om hur vi överkommer denna 

dualitet kan med enkla ord beskrivas som att vi kan använda vår impulsivitet till att 

reorganisera institutionerna. Med Deweys slutsats som argument kan vi tala om hur den 

virtuella världen formas via impulsiviteten och flexibiliteten vilket i sin tur utgör ett 

civilt samhälle i termer av Alan Wolfe (1989, s. 13). Med andra ord, så kan vi 

argumentera för att den virtuella världen skulle kunna vara det civila samhälle som Alan 

Wolfe har beskrivit. 
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Återigen kan vi hänvisa till den virtuella världens flexibilitet och möjligheter till 

reorganisation efter användarnas behov och efterfrågan. Allt eftersom människor enas i 

åsikter och moraliska ställningstaganden inför vissa beteenden utformas den virtuella 

miljön till att ackommodera spelarna. Under IRL-samhällets etiska koder och instanser 

kan människan ta sina moraliska beslut inom tryggheten av en på förhand definierad 

roll. Det är inte individen som tar beslutet, det är rollen. Tas rollen bort finns bara 

individen kvar för att ta ett moraliskt beslut, det verkliga jaget som ensamt axlar 

ansvaret för beslutet (Bauman, 1995, s. 29). Inom onlinespel kan det finnas roller 

baserade på hur individen har valt att utforma sin spelkaraktär. Rollerna kan vara 

specifikt designade för att maximera gruppens effektivitet inom spelet. Det kan 

bestämma hur individen spelar spelet rent regelmässigt, och vad individen kan och inte 

kan göra inom spelets designade och programmerade ramar. 

Enligt Dewey (2002, ss. 314, 315) formas vårt mänskliga samvete i termer av etik 

och moral, vanor och avsikter, i relation till den sociala omgivningens respons på 

utförda handlingar. Handlingen i sig kan grundas i en avsikt om gott, men ändå ge ett 

resultat som inte motsvarar avsikten och uppfattas av den sociala omgivningen som 

amoralisk eller negativ i någon mån. Omgivningen tar ingen hänsyn till individens 

avsikt med handlingen, utan ger enbart respons baserat på resultatet, vare sig detta ter 

sig gott eller ont. Med detta sagt går det att argumentera för en moralisk utveckling även 

hos onlinespelarna. Oavsett deras avsikter i spelet kommer de med all trolighet få 

respons från övriga spelare.  

Bauman och Dewey skiljer sig markant åt i teorier kring etik och moral, även om 

de generellt har en kongruens i vad etik och moral är. I dessa teoretiska utgångspunkter 

kommer vi att behandla såväl Baumans teorier kring postmodern etik, som Deweys 

teorier. Vi kommer inte att belysa de aspekter där deras teorier saknar 

överensstämmelse, utan närmast förhålla oss till dem. Den basala skillnaden mellan de 

två ter sig som att Bauman anser moralen vara oberoende av samhället, medan Dewey 

anser motsatsen. I den aspekten väljer vi att utgå från Bauman. 
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2.4.3 Ansiktets betydelse för moral 

Levinas (1985) anser att mötet med den Andres Ansikte utgör grunden för etik och 

moral hos människan. Ansiktet har en betydelse utan kontext, det utgör sin egen 

mening. Vanligen står alltid meningen i relation till en kontext, något betyder något 

enbart för att det har en viss koppling till något annat, relationen utgör meningen. Men 

Ansiktet står för sig självt, utan kontext, och utgör hela meningen (s. 86). 

Levinas (1961) tar upp att Ansiktet är närvarande, då den i sitt beslut vägrar att 

utgöra sig en del i den mening där Ansiktet inte kan uppfattas. Den är varken något man 

kan se visuellt eller känna, då identiteten av jaget innesluter en känsla av att man är 

främmande för sitt eget objekt, vilket i sin tur skapar ett innehåll. Vidare tar han upp att 

det finns en relation som inte kan ses som att den har ett stort motstånd, men där 

motståndet är av en annan karaktär, nämligen det etiska motståndet. Ansiktet producerar 

i sin tur en tänkbarhet, där man inte bara ser en lockelse för att förstöra något, utan även 

ser det som en det etisk omöjlighet. Visionen av Ansiktet är etiskt. Oändligheten kan 

däremot ses som ett slags ansikte i det etiska motståndet (ss. 194, 199). 

I den virtuella världen kan vi tala om hur människor inte nödvändigtvis fysiskt 

möter varandra ansikte mot ansikte. Icke desto mindre menar Berger och Luckmann att 

den Andre blir verklig för oss först vi möter denne ansikte mot ansikte (2008, s. 42), på 

samma sätt som Levinas (1985, s. 85) talar om den Andres ansikte som en grund för 

moralitet och etik. Det leder oss till en intressant polarisering inom den befintliga 

litteraturen; om moralitet och etik i onlinespel ens är en möjlighet. I den virtuella 

världen finns inte den Andres ansikte annat än i en form av substitut eller 

representation. Det kan vara en personlig bild eller en så kallad avatar. Eftersom social 

interaktion, gruppbildning och moraliska indikatorer enligt många studier sker online 

(se Tidigare forskning), finner vi det lämpligt att utgå ifrån att den Andres ansikte kan 

existera i den virtuella världen. 

 

2.4.4 Individens virtuella moral 

Mead (2001, s. 15) berättar att all form av mental aktivitet stammar från lek och spel 

hos människor, alltså organisationen av de roller vi tar i olika lägen. Skillnaden mellan 

lek och spel ter sig som att spelets roller är såpass organiserade att de styr handlingen. 
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Handlingen är spelarens gest för att få respons från sin omgivning. I den här kontexten i 

handlingen är människan ett subjekt, som också tar rollen av handlingens objekt, och 

den generaliserande andre. Spelet behöver hela jaget, medan leken bara kräver delar av 

jaget. Vi kan argumentera att datorspel, där spelaren spelar ensam, kan ses som en lek. I 

onlinespel med andra individer närvarande, behöver vi tala om spel. I onlinespel 

befinner sig individen ständigt i de andra spelarnas, den andres, sällskap.  

 Lars-Erik Berg (1976, ss.120, 121, 122, 123,124) skriver att det vanligaste 

bristfällande elementet som finns inom egocentrism är den bristande förmågan att se ur 

de andra individernas perspektiv. Istället ser man bara utifrån sitt eget perspektiv när 

man utför en handling. Den individ som saknar kunskap är även den som är mest 

egocentrisk, detta för att kunskapen ifråga handlar om ens egna jag eller om ens kropp. 

Då det finns en brist om att ha ett jag-medvetande kan man heller inte göra en värdering 

utifrån den andra individens synvinkel. Vidare tar Berg upp att det bara är de individer 

som är medvetna om att de är just individer som kan se verkligheten utifrån sina egna 

vinklar och som kan se ur den andre individens perspektiv, alltså kan man ta den andres 

attityd och tankar. Förmågan Berg beskriver rör sig i allra högsta grad kring 

intersubjektivitet. Vi kan spekulera i att en bristfällig intersubjektivitet kan resultera i en 

problematisk krock och förvirring online. Som vi tidigare har behandlat kännetecknas 

den virtuella världen av intersubjektiviteten. Vi spekulerar i att en sådan krock, mellan 

en subjektiv och misslyckat intersubjektiv värld, kan skapa viss inkongruens i 

interaktionen. Vi kan spekulera i om det kan vara så att vissa individer inom onlinespel 

kan uppvisa ett amoraliskt beteende inom spelet för att de har ett egocentriskt beteende. 

 Det kan betyda att individen inte kan, eller inte vill, sätta sig in i hur de andra spelarna i 

spelet kan komma att tänka kring ett visst agerande eller handlande. Vidare kan vi 

spekulera i att det kan vara så att dessa spelare inte heller kan tänka sig in i hur de andra 

spelarna kan komma att uppfatta en specifik handling som man väljer att utföra, då 

individen kan ha ett bristande jag-medvetande. Det gör då det svårt att göra 

bedömningen om ens handlande är moraliskt rätt eller fel. Här kan vi återkoppla till 

Holmdahls avhandling (2005, s. 47) där han beskriver att många spelare uppskattar den 

experimentella faktorn om identitet i spel, möjligheten att utforska nya personligheter. 

Det ter sig inte orimligt att individer som uppskattar att experimentera med annorlunda 
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personligheter skulle kunna tänka sig att utforska en mer provocerande eller amoralisk 

personlighet eller karaktär. 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Spelkultur    

Evans (2012) beskriver den virtuella världen som en symbolisk värld uppbyggd och 

existerande inom sinnena hos dess medlemmar, utifrån symbolisk interaktionistiska 

teorier (ss. 515, 516, 517, 518). Via den symboliska virtuella världen kan människor 

interagera med varandra, vilket oftast sker i form av en avatar som spelaren 

kontrollerar. Relationen mellan användaren och avataren kan te sig på olika sätt. Evans 

beskriver ett antal förhållningssätt som forskningen tidigare har etablerat; en avatar kan 

vara som docka, att bli pyntad och utklädd. Den kan uppfattas som både separat från 

spelarens Jag, men fortfarande vara en del av spelaren (Evans, 2012, s. 519). Evans 

slutsats handlar om hur jaget ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv har tagit sig 

an en ny dimension, den virtuella, även om interaktionen mellan jaget och den Andre 

har ett mer riktat syfte och form i den virtuella världen än vad den har IRL. Relationen 

mellan jaget och den Andre tjänar samma syfte i såväl den virtuella världen som IRL, 

den underlättar uppkomsten och medvetenheten om jaget (Evans, 2012, s. 524). 

Enligt Robertson (2007) emergerar det virtuella jaget från den sociala interaktion 

som sker virtuellt, det sker med andra ord en faktisk jag-skapande process online, precis 

som det gör i den icke-virtuella världen, med den tillagda variationen att individens jag 

står för sin egen I & Me-process (s. 104). Robinsons slutsats berör den huvudsakliga 

punkten att social interaktion, grunden för skapandet av jaget, har samma resultat såväl i 

den virtuella världen som i IRL. Alltså att processen med det postmoderna narrativet i 

enlighet med den reflexiva identiteten fortsätter även i virtuella kontexter. Men 

omgivningens respons har omdefinierats i den virtuella världen (ss. 107, 108). 

I en artikel av Warner och Reiter (2005) behandlas onlinespel med dess etiska 

frågor utifrån en social kontext. De redogör för olika spelkulturella termer och 

företeelser som kan vara av intresse för oss att granska utifrån en moralisk aspekt. 
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I onlinespel som World of Warcraft, tillåts spelare forma gillen, eller guilds. 

Warner och Reider skriver att dessa gillen är en spelfunktion som tillåter spelarna att 

bland annat samarbeta med varandra i spelet (s. 47), vilket även i tidigare avsnitt i den 

här rapporten blivit styrkt av Holmdahl (2005, s. 53).  

Samarbetet inom gillen är inte det enda sociala fenomenet i spelen. Det finns även 

forum där spelare oberoende av medlemskap i gillen kan skriva inlägg och föra 

diskussioner om spelet, samt dela med sig av både knep och erfarenheter. De här 

forumen har även en funktion som spelarna har skapat tillsammans; något som kallas 

blacklisting. Att “blacklista” eller “svartlista” är att offentliggöra för andra spelare om 

det negativa amoraliska beteendet hos en annan spelare (Warner & Reiter, 2005, s. 48). 

Det negativa beteendet kännetecknas av att intentionellt trakassera andra spelare, eller 

att använda en spelfunktion på ett sätt den inte var ämnad med avsikt att åsamka en 

känsla av nöd eller ångest för den andre spelaren. Vanligen kallas detta beteende inom 

World of Warcraft för griefing (s. 47). 

En avhandling gjord av Roland Wojak (2012) handlar om den virtuella 

moraliteten. Det faktum att man idag inom den virtuella världen kan upptäcka samma 

beteendemönster som finns IRL, visar att det finns tydliga likheter som man förut inte 

trodde fanns mellan de här två världarna. I avhandlingen refererar Wojak till Suler, som 

menar att man som individ kan ändra sitt eget beteende, då man genom att bara vara 

online får till beteendeförändringen. Beroende på vilken personlighet man har och på 

situationen, uppvisar individer icke karaktäristiska vardagliga beteenden. När man går 

online förlorar man sina hämningar, något som kallas “online disinhibition effect”. Med 

det menas att individer gör sådana handlingar man normalt inte skulle göra IRL.   

Enligt Suler (2004) finns det sex faktorer som alla är involverade i “online 

disinhibition effect”. En faktor rör anonymitet och handlar om att man som individ kan 

separera sitt verkliga jag med de handlingar man gör när man är online. En annan faktor 

rör osynlighet och handlar om att individer vågar göra sådant som man annars inte hade 

vågat göra om man inte var osynlig. Den tredje faktorn rör att individer online inte är 

synkande med varandra, då interaktionen mellan individer inte alltid sker direkt. Den 

fjärde faktorn handlar om att man lägger till en röst när man läser konversationer med 

andra människor. Den femte faktorn ter sig på sättet att det uppstår en styrka som 

förstärker hämningslösheten, i och med att man kan försvinna eller fly från det som 
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händer online, med processen av att göra en fantasikaraktär. Den sjätte och sista faktorn 

handlar om att auktoritet och status symboler inte får lika stor effekt online som IRL. 

I rollspel har spelare möjligheten att genom den kollektiva hallucinationens 

konsensus, som Gibson (1984, refererad till i Robertson, 2007, s. 98) uttryckte det, 

uppfinna en helt ny persona online. De får en möjlighet att leva ut sina fantasier utan 

rädsla för konsekvenser som hade kunnat uppkomma IRL. Vidare har de även en 

möjlighet att anamma karaktärer som medierar utvecklingen av de sidor hos sig själva 

som de till vardags förtrycker eller gömmer undan, utan rädsla för den generaliserande 

andres ogillande (Robertson, 2007, s. 98).        

Bargh, McKenna och Fitzsimons (2002) skrev en artikel som berör ämnet.  Deras 

slutsatser är enhetliga med Turkle (1995). Möjligheterna att utforska och experimentera 

med sin identitet online, att uttrycka sig och att leva ut sitt sanna jag verkar nästintill 

oändliga på internet. De vill även påpeka att möjligheterna till själv-uttryck på nätet kan 

resultera i att forma eller knyta band och förståelse med andra människor. De 

psykologiska jag-processerna kan alltså ha en central roll i virtuell interaktion (Bargh, 

McKenna & Fitzsimons, 2002, ss. 46, 47). 

 

3.2 Etik och moral 

I artikeln av Warner och Reiter (2005) finner vi att deras slutsats är av intresse när det 

kommer till etik och moral. De menar att det redan finns signifikanta etiska frågor i 

onlinespel, och att spelen kommer att fortsätta utvecklas och spela en större del i 

människors liv (se s. 50). 

I en utförlig artikel av Young och Whitty (2010) behandlas ämnet onlinespel och 

moralitet grundligt. De tar upp exempel på olika IRL-tabun som tillåts brytas inom olika 

spels ramar och regler. De för även en problematiserande argumentation kring 

fenomenet. Vad vi anser vara tabu är något som är djupt rotat inom vår moraliska 

identitet, och att bryta mot ett tabu ger oftast en reaktion i oss att vi känner avsky, förakt 

eller äckel. Ibland kan blotta tanken på att bryta ett tabu ge en känsla av äckel, vilket 

innebär att det vore resonligt att anta att ett virtuellt uppvisande av tabu-brytande skulle 

ge upphov till samma känslor (2010, s. 1229).  
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Samhället har tagit en roll som åskådare till den virtuella världen, där även andra 

spelare och den sociala strukturen inom spelet följer händelseförloppet inom ramarna. 

Young och Whitty beskriver hur reaktionerna blev när tortyr var något som idkades i en 

kontext inom spelet World of Warcraft och samhällets moraliska kodex ansågs brutet. 

Spelarnas största klagomål handlade dock inte om tortyren i sig, utan snarare att det 

inom angiven kontext vid tillfället inte fanns något alternativ till tortyren. Där samhället 

fasar sig över vad individen lär sig inom den virtuella världen och kan tänkas överföra 

till IRL, bekymrar sig spelarna mer för bristen av val (2010, s. 1231). Det här handlar 

inte om att spelarna vill tortera, även om de accepterar att möjligheten att tortera i spelet 

förekommer. Möjligheten att tortera någon existerar även när vi befinner oss IRL, likaså 

andra tabun som kan förekomma inom onlinespelen. Eftersom den virtuella världens 

tabubrytande handlingar inte ses som verkliga, är det en rimlig fråga om varför en 

individ inte borde engagera sig i det, eftersom ingen fysiskt skadas. Men även om 

objektet för handlingen (en annan spelares virtuella representation, en avatar) är 

virtuell, och resurserna för att utföra handlingen är virtuella, förblir agenten för 

handlingen det högst verkliga subjektet som kan ta skada (2010, s. 1233). 

I exemplet i artikeln ovan av Young och Whitty (2010, s. 1231), där en handling i 

spelet vore högst amoralisk IRL, blir den inte något annat än en simulering i spelets 

kontext. Men som de vidare resonerar, är subjektet i handlingen fortfarande verkligt, 

även om allt annat i handlingen; objekt, metod, verktyg, är en grafisk simulering, en 

visuell redogörelse. Däremot återstår frågan om exakt hur denna skada ter sig om 

spelaren inte upplever att handlingen är "på riktigt". Det som dock vore på riktigt är den 

sociala struktur inom onlinespelet som spelaren navigerar inom, vilket tydligt utgör en 

grund för vidare forskning. Slutsatsen i Young och Whittys studie är att moral inom den 

virtuella världen måste uppstå i just den virtuella världens kontext, inte överföras från 

ett annat utrymme likt IRL (2010, s. 1235).  

 Flores och James (2012) skrev en artikel om hur unga tänker, etiskt eller oetiskt, 

på internet. Deras slutsats blev att det sker ett etiskt tänkande hos ungdomar online, om 

än i första hand angående dem själva, och dessutom mestadels situationsbaserat. 

Ungdomarna tenderade helt enkelt att överväga de konsekvenser som handlade mer om 

de själva, vid beslutsfattandet online (s. 846). Med tanke på anonymiteten som kommer 

med internet, faktumet att vi aldrig kan vara säkra på vem vi möter bakom skärmen, 
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föreslås att det etiska tänkandet är väsentligt. Flores och James fynd visade att många av 

deras respondenter uppvisade kapacitet till etiskt tänkande, men långt ifrån alla 

fullföljde det. Baserat på deras fynd spekulerade de även kring att ett multi-playerspel, 

såsom ett MMO, kan hjälpa till att utveckla det etiska tänkandet (Flores & James, 2012, 

ss. 847, 848) 

En vanlig form av gameplay i datorspel är den instrumentella formen, där spelare 

fattar beslut utifrån en strategisk synvinkel. Spelare tänker strategiskt och inte moraliskt, 

speciellt när de har möjligheten att spara spelets framgång, och ladda om till den 

punkten om valet inte blev fördelaktigt. Det handlar således inte om ett moraliskt val, 

utan snarare vad som vore till störst fördel för spelaren, vid vissa former av speldesign 

(Sicart, 2013, s. 31). Den speldesign som kan framkalla det som Sicart (2013) kallar för 

“pausen”, är det riktigt etiska. Spelaren presenteras med olika alternativ om hur 

situationen i spelet ska hanteras, och inget alternativ är det mest strategiska. Alla 

alternativ ger ungefärligt lika mycket belöning. Här försvinner det instrumentella 

tänkandet och ersätts av det etiska spelandets beslutsfattande. Här har spelaren inget 

annat val än att utgå ifrån sin egen moral, vilket blir som en liten “paus” i spelandets 

flöde, eftersom spelaren behöver fundera (s. 32).  

 

4 Avgränsning 

Ett flertal ämnen, som har behandlats i relation till vårt eget huvudsakliga ämne har 

presenterats i vår redogörelse av tidigare forskning. Begrepp som avhumanisering, 

anonymitet, identitet och rollspel är alla sådana som kan ha en betydande roll i vår egen 

studie om etik, moralitet och onlinespel. Vårt syfte avser att granska hur etik och moral 

ter sig i onlinespel. Även om anonymiteten och avhumaniseringen skulle kunna förklara 

den amoraliska sidan i spelen ligger det inte i fokus för oss. Identitet och rollspel kan 

spekuleras innehålla vissa etiska eller moraliska element, men ligger återigen inte i 

fokus.  
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5 Metod  

5.1 Metodval 

Metodologin i vår studie var kvalitativ (Kvale och Brinkmann, 2009). Vår metodologi 

var mer specifikt hermeneutisk fenomenologi, vilket innebar att vi förde en tolkande 

analys av respondenternas utsagor (Creswell, 2013, s. 179). Vårt intresse låg i att få en 

djupare förståelse för spelarnas egna upplevelser, och därmed få en inblick i kärnan av 

virtuell etik och moral. För att kunna få den här förståelsen valde vi att göra intervjuer, 

eftersom det skulle ge oss en större insyn i deras subjektiva upplevelser. Spelare av 

onlinespel har tidigare varit urval för studier, men inte deras egna upplevelser av etik 

och moral. Fenomenologin (Creswell, 2013, s. 76) hjälpte oss att fånga respondenternas 

egna subjektiva föreställningar och upplevelser om ämnet vi har valt. När man använder 

sig av fenomenologin vill man beskriva hur den gemensamma erfarenheten av en 

företeelse kan ha för betydelse för flera individer. Fokus ligger på att förklara den 

gemensamma huvudkomponenten för individer. Orden som får en stor betydelse inom 

fenomenologin är vad och hur: vad individen upplever och hur ter det sig (Creswell, 

2013, s. 76).    

Hermeneutiken kan handla om att komma fram till en god gestalt i texten, vilket 

innebär att hitta ett inre sammanhang i texten utan logiska motsägelser (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 226).  

 

5.2 Empiriskt instrument 

Det instrument vi har använt oss är en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Vi 

valde en semi-strukturerad intervjuguide för att kunna intervjua våra respondenter 

utifrån empiriska frågor grundade i våra huvudsakliga frågeställningar, och samtidigt 

kunna utforska eventuella nya aspekter i respondenternas utsagor. En semi-strukturerad 

intervjuguide erbjuder viss frihet för forskaren gällande den här typen av improvisation 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 30). Vi har även valt att tematisera våra intervjufrågor 

utifrån de teman som presenterats under teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. Genom att tematisera frågorna har vi enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 

120) gjort ett teoretiskt klargörande av frågornas innehåll för att kunna strukturera det 

utforskande vi ämnade i de olika ämnena; etik och moral, samt spelkultur.  
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Utöver de två tematiseringarna hade vi bakgrundsfrågor, som inledde intervjun. 

Under tematiseringarna fanns ett antal öppna frågor, som exempel “Vad tycker du utgör 

ett bra onlinespel?” (se bilaga 2). Under vissa av frågorna tillkom följdfrågor som kunde 

reserveras för eventuell användning, exempelvis “Kan du berätta mer kring hur du 

tänker om det?” (se bilaga 2). Vi förhöll oss öppna för improviserade frågor men valde 

att inkludera följdfrågor i intervjuguiden för att vara så förberedda som möjligt. Våra 

följdfrågor var närmast preliminära. De var flexibla och fungerade mer som valbara 

alternativ utifrån situation. Det ledde oss in i riktningen mot vad Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 154) skriver kring andrafrågor; att det kan vara i ren fenomenologisk anda och 

ger en maximal öppenhet för forskaren. Följdfrågorna hjälpte oss att i intervjuerna, 

förhålla oss öppna och minska fåordiga svar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 42) 

kännetecknas den fenomenologiska empirin av hur forskaren har gått in i studiens 

genomförande med ett så öppet sinne som möjligt. Eftersom våra frågeställningar utgick 

från tämligen konkreta ämnen med tillhörande teorier, krävdes en viss struktur för att på 

bästa sätt fånga de teman som studien berör.  

 

5.3 Urval  

Vi använde oss av ett målinriktat urval (Bryman, 2008). Målinriktat urval handlar om 

att forskaren medvetet gör ett urval, där man väljer ut respondenter som man anser kan 

vara relevanta för de frågor man har, och som därmed kan ge svar på ens 

forskningsfrågor (s. 434). I vårt urval har vi medvetet valt att bara intressera oss för de 

individer som spelar onlinespel, eftersom det är det enda relevanta kriteriet. Andra 

kriterier som skulle kunna vara av intresse är faktorer som ålder, etnicitet och kön, men 

dessa skulle ha skiftat studiens fokus.   

 Sammanlagt intervjuade vi elva respondenter, med spelvana som varierade från 

ett par år, ca två år till femton år. Några onlinespel som spelades var, Guild Wars 2, 

League of Legends, Starcraft 2, Counter strike, Dota, World of Warcraft, GTA Online, 

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Det spelades allt från två gånger i veckan till fyra 

timmar per dag. Samtliga respondenter hade genomgått eller pågick utbildning inom 

datorspel. 
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5.4 Tillvägagångssätt  

För att kunna finna respondenter, skickade vi ut vårt informationsbrev till de vi ansåg 

med största sannolikhet uppfyllde vårt kriterie (se bilaga 1). Informationsbrevet 

skickades via e-post på en mellanstor högskola i Västsverige. Det sattes även upp 

informationblad på olika anslagstavlor vid entréer i den här mellanstora högskolan i 

Västsverige. I vårt sökande av respondenter valde vi även att fråga människor i vår 

omgivning om de kände någon som uppfyllde vårt kriterie. 

    Majoriteten av intervjuerna hölls på en plats som både vi och respondenten 

godkände. De spelades med samtycke in via en inspelningsapplikation på en elektronisk 

surfplatta. Vissa intervjuer hölls via Skype, ett datorbaserat kommunikationsprogram. 

De här intervjuerna följde samma procedur som de föregående intervjuerna. 

Intervjuerna inleddes främst med en genomgång av de etiska riktlinjerna och explicit 

uttryckt samtycke för inspelning. Därefter följde de bakgrundsfrågor angivna i 

intervjuguiden (se bilaga 2), efter det kunde frågorna variera i följd beroende på hur 

utsagan tedde sig. Avslutningsvis frågades respondenten om denne själv hade 

synpunkter över vilka ämnen vi hade ställt frågor om, och huruvida det fanns någon 

aspekt de tyckte vi borde ha tagit upp.  

5.5 Transkriberingsprocessen 

Transkribering genomfördes utifrån våra intervjuer, för att kunna bevara 

respondenternas ordalag (Bryman, 2008, s. 429). Intervjuerna varade allt ifrån 22 till 56 

minuter. För att kunna hitta olika teman från respondenternas utsagor läste båda igenom 

transkriberingarna flera gånger noggrant och grundligt. Vi valde att transkribera 

intervjuerna på ett sådant sätt att vi inte tog med skratt, hummande, pauser, ljud, etc. i 

transkriberingen. Det gjorde vi för att vi ansåg att dessa ljud inte har någon direkt 

betydelse för studien, det var mer ljud och pauser som lättar upp stämningen mellan 

intervjuaren och respondenten. Fokus låg istället på vad våra respondenter sade. I 

transkriberingen valde vi även att använda oss av förkortningar på bland annat, “t ex”. 

5.6 Etiska överväganden 

När vi utförde vår studie utgick vi från de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp: informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med informationskravet förhöll vi oss till 

att respondenterna skulle få nödvändig information om studien. Samtidigt äventyrade vi 

inte studien genom att undanhålla de teoretiska begreppen. Vi var i början av varje 

intervju även tydliga att medvetandegöra respondenterna om frivilligt deltagande, och 

möjligheten att avbryta intervjun när som helst, vilket går i hand i hand med 

samtyckeskravet. Vi följde även konfidentialitetskravet genom att även där vara väldigt 

tydliga, i både informationsbrevet och i början på varje intervju, att respondenterna 

kommer vara konfidentiella och att vi inte nämner deras namn, eller ålder. Med 

nyttjandekravet frågade vi respondenterna inför varje intervju om de samtyckte till att vi 

fick spela in dem, för vårt eget syfte. Vi talade om att det bara var vi som skulle lyssna 

på den inspelade intervjun, för att underlätta transkriberingen. De här punkterna är även 

med i informationsbrevet (se bilaga 1). 

5.7 Validitet och reliabilitet 

För att kunna diskutera kvaliteten på vår studie, har vi använt oss av de två begreppen 

reliabilitet och validitet. Begreppet reliabilitet handlar om att man som forskare har fått 

fram ett forskningsresultat som går att upprepa vid ett annat tillfälle och av andra 

människor. Vi kan spekulera i att om vår beskrivning av fenomenet är korrekt kommer 

en liknande studie hitta liknande resultat, alternativt kunna hitta liknande teman och 

konstituenter. Begreppet validitet går ut på att man som forskare i sin studie verkligen 

tittar på och undersöker det som man påstår sig säga att man undersöker (Kvale & 

Brinkmann, 2009, ss. 263, 264, 280). Med tanke på att vårt resultat återspeglar etik och 

moral känner vi att vi har uppfyllt denna punkt även i enlighet med Kirk och Millers 

(1986, ss. 21, 22) uppenbara validitet. Vi uppfyller även deras teoretiska validitet, 

eftersom vi har funnit att resultatet av vår analys återspeglar mycket inom det teoretiska 

området etik och moral samt spelkultur och symbolisk interaktionism. 

Vi valde att använda Creswells (2013) fem punkter om hur man kan öka validitet 

och kvalitet på sin fenomenlogiska studie. De fem punkterna är; 1, om man som 

författare förstår vad fenomenologi är för något. Vi har en god kännedom om 

fenomenologin som metodologi och är insatta i dess filosofiska utgångspunkter. 2, om 

man har ett tydligt fenomen man studerar. Vårt fenomen är både tydligt och aktuellt, 

och ter sig som etik och moral i onlinespel. 3, huruvida man använder sig av de steg 
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som finns inom fenomenologin när analysen utförs. I vår analys har vi använt oss av 

hermeneutisk fenomenologi. Vi genomförde en fenomenologisk horisontalisering. 4, om 

man förstår själva essensen av de erfarenheter som man får från sina respondenter. Vi 

anser oss ha fått en tydlig och deskriptiv essens utifrån respondenternas utsagor, och via 

dess konstituenter en god förståelse. 5, om man som författare är reflekterande under 

hela sin studie (s. 260). Vi är medvetna om att vi inte kan vara helt objektiva under 

studien, då vi är människor med egna tankar och upplevelser av det studerande 

fenomenet. Vi anser däremot att vi så långt det är möjligt har kunnat lägga våra egna 

tankar om fenomenet åt sidan, för att därmed få en bättre förståelse av de upplevelser 

som respondenterna har tagit upp. Vi har under studiens gång utförligt reflekterat över 

vår fenomenologiska förhållning. 

 

5.8 Analysmetod 

Vid val av analysmetod valde vi att utgå från horisontalisering enligt Creswell (2013, s. 

82). Eftersom vi inte kunde nämna för respondenterna att vi ville undersöka etik och 

moral, innebar det att hitta etiken och moralen i deras utsagor. Det innebar att föra en 

tolkande analys och vi fann att horisontalisering var ett rimligt val. Vid horisontalisering 

markeras signifikanta uttalanden och eventuella citat i transkriptionerna, vilka sedan 

kategoriseras utifrån olika teman (Creswell, 2013, s. 82). Vi såg över transkriptionerna i 

sin helhet och markerade uttalanden som var av intresse. Dessa sågs över, därefter 

kunde vi bilda teman. Vår förförståelse vid horisontaliseringen har formats via vårt 

avsnitt om teoretiska utgångspunkter, och presenterad tidigare forskning. Även om vi i 

enlighet med fenomenologin samlade in vår data med öppna sinnen utgick vi vid analys 

från teorin och vår egen tolkningsförmåga (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 226). Vi fann 

fem genomgående teman totalt, utifrån 143 markerade uttalanden. De teman som 

identifierades var: ansvaret inför gruppen, gruppens innebörd för individens 

spelupplevelse, den sociala väsentligheten i spel, amoralisk spelkultur samt upplevelsen 

av medias okunskap.  
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6 Resultat 

I det här avsnittet kommer det empiriska materialet att presenteras. Essensen i etik och 

moral inom den virtuella miljön som MMO utgör består i behovet av socialitet och 

grupptillhörighet, samt fungerande samspel. Det sociala återkommer ständigt i varje 

tema, om än i olika uttryck. I tema 1 återfinns den i hur individen ingår i, och känner ett 

ansvar inför sin grupp, samt de krav som ställs på andra gruppmedlemmar. I tema 2 rör 

det sig om hur individens upplevelse formas av gruppens upplevelse och den 

känslomässiga överföringen. Tema 3 handlar uteslutande om individens socialitet, och 

hur den utgör den främsta grunden för spelandet av onlinespel. Tema 4 handlar om 

socialitet i en negativ bemärkelse, och hur det ter sig, tar sig uttryck och upplevs. 

Slutligen handlar tema 5 om hur individen uppfattar samhället, i kontrast till sin 

spelkultur, och hur socialiteten ter sig som ett “vi och dem”-tänkande.  

 

6.1 Tema 1: Ansvaret inför gruppen 

Gemensamt för respondenterna var förväntan att samtliga inom en grupp som spelar 

tillsammans ska vara införstådda med vad som ska göras, och hur detta ska göras. Det 

verkade vara ett krav att varje medlem inom gruppen eller guilden skulle ha den 

kunskap som var nödvändig för att slutföra gruppens uppdrag eller match. En 

gruppmedlem som inte har den kunskapen kunde riskera att förstöra de andras 

spelupplevelser och äventyra framgången i uppdraget eller matchen. Det var viktigt för 

respondenterna att varje medlem i gruppen förstod sin strategiska spelfunktionella roll 

som exempelvis tank (se ordlista). 

Det beskrevs även hur det kunde förekomma att en viss medlem i en grupp 

signalerade att okunniga inom gruppen kunde skicka denne ett privat meddelande för att 

få hjälp. Det var tydligen en nödvändighet att dessa meddelanden eller önskan om hjälp 

var just privata, eftersom de som förkunnade sin okunskap riskerade att bli uteslutna ur 

gruppen. Det verkade som att det fanns en positiv inställning till saken, men vikten av 

att vara införstådd, påläst och förberedd inför ett uppdrag, en match, eller en raid, var 

fortfarande stor. Respondent 2 uttryckte sig följande: 
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"[...] det finns otaliga Youtube-videos och strategiguider och liknande, som 

inte alls är svåra att förstå. [...] Så det är fel av människan själv också, som 

inte har gjort sina hemstudier helt enkelt." – Respondent 2, s 3. 

Det verkade utifrån ovanstående citat som att det fanns andra ansvar eller skyldigheter 

gentemot gruppen. Det beskrevs att spelare via sitt dagliga spelande kunde utföra vissa 

typer av uppdrag för att upprätthålla sin karaktärs, eller sin avatars, prestanda. Det 

verkade vara en viktig aspekt när det kommer till spelarens prestationer och möjligheter 

till prestationer inom guildens samverkan. Det rörde sig kring huruvida en spelare i sig 

är duktig nog på att spela spelet, och i vilken mån dess spelkaraktär eller avatar är 

duglig för den instans som gruppen ska bearbeta. Respondent 1 beskrev följande: 

"[...] jag lägger minst en timme om dagen till att logga in och göra mina 

dailys, som det kallas i Guild Wars. Man loggar in och så gör man ett antal 

quests för att få en belöning, och gör man det i 30 dagar så får man något 

som kallas en monthly. Och då får man större belöningar, och det är viktigt 

för att hålla uppe karaktären." – Respondent 1, s 1. 

Citatet visar på att det ansvar man har inför sin grupp, bland annat är att se till att sin 

karaktär är så bra som möjligt, för att kunna vara en tillgång för gruppen. En betydande 

aspekt som togs upp av respondenterna är att kommunikation är den viktigaste 

komponenten när man spelar tillsammans med andra spelare. Skype verkar ha förändrat 

sättet att kunna kommunicera. Att kunna kommunicera i mikrofononen med sina 

medspelare beskrevs vara en obeskrivlig känsla då man hör och känner vad de andra 

spelarna upplever under spelets gång. Eller att man småpratar med varandra om lite allt 

möjligt, och försöker få till en trevlig och behaglig stämning. Precis som med vilken 

gruppaktivitet som helst är kommunikationen absolut det viktigaste. Det här uttryckte 

respondent 5 sig följande om: "[...] grunderna som bygger upp en grupp är kommunikationen 

[...]." – Respondent 5, s 2.  

Kommunikationen i en grupp är det som bygger och gör att grupper består. Men 

kommunikationen kan även vara grunden som förstör och upplöser en grupp. Vidare 

skildrades att om en grupp är väldigt fokuserad på vinst och gruppens kultur präglas av 

det, så finns risken att en medlem som inte bidrar till gruppens vinst blir utesluten.  Det 

handlade mycket om vad det är för preferenser i gruppen och vad det är för kultur inom 



27 
 

gruppen. Vare sig spelaren spelar med eller mot folk, gäller det att förstå varandra, och 

varandras spelstilar. 

 

6.2 Tema 2: Gruppens innebörd för individens spelupplevelse 

Samtliga av respondenterna kände som ovan nämnt till guilds, och har antingen varit 

med i dem förut eller är fortfarande aktiva inom ett. Av deras utsagor att döma så fanns 

det otaliga beskrivningar av dess positiva innebörd för dem. I ett fall rörde det sig om 

klasskamrater som samverkar i ett guild, och att det var en stark faktor vid deras 

sammanhållning. Respondent 1 uttryckte sig följande om hur denna sammanhållning 

kunde te sig: "Asså om man tar ner drakar tillsammans, då kan man klara av projekt 

tillsammans [...]"  – Respondent 1, s 2. 

Positiva aspekter med guilds är som citatet ovan påvisar är att man kan ta med sig 

sammanhållningen från ett guild in i en IRL miljö. Guildens medlemmar deltar 

tillsammans i olika instanser eller banor i spelet där de besegrar fiender. I ett fall tog det 

ca tre månader av spelande tillsammans för att besegra en viss fiende på en viss bana i 

spelet. När guilden väl besegrat fienden, så infann sig en fantastisk känsla, medspelarna 

jublade i mikrofonerna och det beskrevs som en otrolig prestation. Guilden hade fått en 

allt sämre stämning innan de hade besegrat fienden, och allt vändes tillbaka till den 

positiva stämningen med deras vinst. Det verkade som att guildens gemensamma 

prestation ger upphov till en känsla av prestation, självförtroende och utförda stordåd 

hos individen.  

Sammanhållningen inom ett guild verkar vara en stor betydande aspekt till varför 

respondenterna har valt, eller aktivt väljer, att vara medlem. Det verkar utgöra en så stor 

faktor att det nästan kan ses som den enda viktiga faktorn i deras beslut kring 

medlemskap. Företeelsen visar sig i respondent 2 utsaga: "Om den här guilden jag är med 

i nu skulle spricka skulle jag nog förmodligen inte fortsätta spela." – Respondent 2, s 5. 

Guildets stora betydelse för spelupplevelsen gör att respondenten känner en 

meningslöshet i att fortsätta spela onlinespelet om guildet skulle spricka., vilket visar på 

att guilds har en stor betydelse för spelarens upplevelser.  

Många av respondenterna beskrev att de uppskattade att spela med individer de 

känner sedan tidigare, för vissa var det en preferens. Det förklarades för oss att spelare 
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som vill spela regelbundet med sina vänner kan underlätta detta genom att gå samman 

och skapa en guild, eftersom dess systemfunktioner gynnar gemensamt spelande. Dock 

verkar det inte vara ett krav på guilds att den ska innehålla individer som respondenten 

redan känner.  Spelare förstår oftast hur vänner tänker, spelar och fungerar när de spelar 

tillsammans. Att spela med främmande individer kunde te sig osäkert, men också 

intressant eftersom det tvingar spelaren att vara extra uppmärksam eller alert. Till synes 

verkar det röra sig om en slags uppfattad utmaning som spelaren gärna tar sig an. 

 Oavsett om respondenten spelar med vänner eller främlingar verkar det enligt 

samtliga respondenters utsagor finnas övervägande positiva aspekter. De beskriver vad 

de får ut av guildet, vilka verkar vara mestadels positiva och fördelaktiga, och som 

respondent 4 beskrev: 

”De som är bra med guilds är ju ofta så kan de ju lära en massa. 

Framförallt om du kommer med i en guild så brukar folk vara väldigt 

trevliga i den." – Respondent 4, s 2. 

Med ovanstående citat kan vi konstatera att guilds har en stark positiv inverkan på våra 

respondenter. Det kan vara i form av ett underlättande medel för virtuell interaktion 

mellan vänner och främlingar, samtidigt som guildens prestationer höjer individernas 

känsla av bedrift. 

Men det berättades att guilds idag har gått till att använda mer strategiskt urval i 

att värva medlemmar, och att det inte handlar i lika stor utsträckning om att vara en 

”schysst” individ som man kan spela med. Känslan av kompisgänget verkar ha minskat. 

Det berättades att det finns mer professionella guilds, som är totalt inriktade på 

prestation och resultat, istället för gemenskap. Det liknades mer vid en jobbansökan. 

 Vi märkte en tydlig skillnad inom onlinespel beroende på spelets design. 

MMORPG-spel med guilds, såsom Guild Wars 2 och World of Warcraft, har guilds 

enbart som en valmöjlighet. Spelet i sig går inte ut på att vara med i en guild, utan 

medlemskapet sker via spelarens eget tycke. I spel som League of Legends däremot, är 

designen att spela lag mot lag. Därmed finns en skillnad i hur respondenterna har 

beskrivit dess innebörd. Laget verkar inte ha en lika stark innebörd för individen på 

samma sätt som guilds. Laget kan bestå av vänner eller främlingar i likhet med en guild, 

men upplevelsen av det är inte alls lika särpräglat positiv eller entusiastisk. Det fanns så 
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gott som inga beskrivningar hos respondenterna gällande lag som var engagerade, 

nästintill passionerade, såsom beskrivningarna om guilden var. Det verkade helt enkelt 

som att guilds tog fram mer av respondenternas engagemang än vad lagen gjorde.  

6.3 Tema 3: Den sociala väsentligheten i spel 

Det här temat har handlat om hur den sociala aspekten är viktigast av allt för spelarna 

inom onlinespel. Samtliga av våra respondenter har beskrivit att den sociala faktorn är 

det som har lockat med att spela online över huvud taget. Det som har berättats handlar 

om de positiva känslor som uppstår när våra respondenter har kunnat spela spelet 

tillsammans med sina vänner, och via spelet lyckats hitta nya vänner. 

"Spelet i sig är inte jätteroligt egentligen, liksom [...] men det är just den här 

biten av att spela med andra människor som gör det så otroligt, otroligt 

roligt. ”- Respondent 2, s 5. 

Vi kan tydligt skönja att skillnaden i upplevelsen av att spela datorspel gentemot 

onlinespel handlar om det sociala. I onlinespel har spelandet beskrivits som ett nytt sätt 

att umgås, istället för att sitta ensam, såsom respondent 3 berättade: "För de blir en del 

utav spelet, snarare att du spelar för dig själv."  – Respondent 3, s 3. 

Upplevelsen av samarbete har också bidragit till positivitet, som respondent 8 

berättar om: “När vi strävar mot samma mål och hjälps åt. Det är fascinerande hur människor 

plötsligt skapar ett ömsesidigt tänk som påminner telepati, [...]” – Respondent 8, s. 2. Vissa av 

respondenterna beskrev att charmen med onlinespel ligger i att de presenteras inför en 

mänsklig motståndare, eller medspelare. En AI, en artificial intelligence, i ett spel 

kunde vara utförligt programmerad och väl designad, men kunde fortfarande inte mäta 

sig mot att spela mot en annan människa. En AI har förutbestämda mönster via sin 

programmering. En del av charmen med att spela mot en mänsklig motståndare rörde 

sig om spontanitet, möjligheten att motståndaren kan begå misstag, och agera på ett 

betydligt friare sätt, vilket kan skönjas i citatet av respondent 3: "För att det är ett 

onlinespel. Jag spelar inte onlinespel för att spela mot datorn, utan då spelar jag singleplayer-

spel istället."  – Respondent 3, s 3.  

I onlinespel är det en möjlighet att spela tillsammans med människor från 

världens alla hörn. Även om våra respondenter har berättat att de i första hand spelar 
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tillsammans med vänner de redan känt en längre tid, finns det en konsensus i att 

utsikten att forma vänskaper med folk världen över är en positiv sak, vilket tydligt kan 

ses via citat av respondent 1: "[...] för det är något av det coola med MMOs, att man bara 

kan träffa folk precis var som helst ifrån. Så främlingar kan bli vänner i slutändan [...]." – 

Respondent 1,s 2. Vissa vänskapskretsar bestod av människor som träffats via 

onlinespel, som i fallet med respondent 6: “[...] har kompisar från över hela världen, som 

jag dessutom haft nöjet att träffa i verkliga livet.” – Respondent 6, s 1. 

Det föreföll sig tydligt att onlinespel inte bara upprätthåller och underlättar relationer, 

utan även fungerar som ett medie för att forma relationer. Det togs upp att spelande med 

andra handlar om att knyta an med människor, att dela samma upplevelse, även om den 

bara är virtuell. Det handlade om att socialiteten uteslutande var det viktiga, som 

respondent 6 förklarade: “Hela den sociala aspekten var viktigaste.” - Respondent 6, s 1. Det 

förklarades att det roliga med att spela onlinespel är just att spela med andra människor. 

Det var så viktigt att utan just denna socialitet så ansågs inte spelet vara roligt längre, 

som vi kan etablera med hjälp av respondent 4: "[...] eh jag hade en period nyss där jag 

faktiskt helt la av med det, därför att jag hade inte direkt någon att spela med." - Respondent 4, 

s 1. 

Vidare berättades att denne har börjat spela igen tack vare nya bekantskaper att 

spela med. Att kunna socialisera med andra människor var det som ansågs vara det 

främsta skälet att spela. Den sociala aspekten är med andra ord en stor anledning till att 

börja, och fortsätta, spela. Den har till och med beskrivits vara så viktig att engagerade 

och erfarna spelare kan välja att sluta spela helt och hållet om det sociala behovet inte 

möts i spelet. 

6.4 Tema 4: Amoralisk spelkultur  

Samtliga av våra respondenter har beskrivit ett avståndstagande och ogillande inför den 

amoraliska spelkulturen. De har enhetligt konstaterat en viss acceptans av att denna 

form av beteende förmodligen alltid kommer att finnas och uppstå. Respondent 2 

beskrev att oavsett vilka funktioner som sätts in i spelet kommer de amoraliska spelarna 

alltid att hitta en väg kring det. Det målas tydligt upp av dennes citat: "[...] som 

spelutvecklare kan du aldrig kontrollera din publik, eller vad din publik gör i spelet." – 

Respondent 2,s 6. 
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Det fanns dock de respondenter, som respondent 10, som menade att 

spelutvecklares designer av spel inte gör tillräckligt för minimera problemen med 

griefing: “Seriöst dock känner jag att griefing är lika mycket ett problem i designen av spelet 

som hos de som griefar.” – Respondent 10, s 3. Respondenterna beskrev att troll och 

greifing är uteslutande negativt. Ingen av respondenterna verkar se någon nytta eller 

något nöje i den typen av beteende. Det ansågs snarare vara ett onödigt beteende, som 

respondent 3 uttryckte sig: "Eh, jag ser inte meningen med otrevlig mot främmande 

människor bara för sakens skull. Jag tycker att det är rätt ohyfsat, onödigt". – Respondent 3, s, 

4. 

Vi fick också veta om fenomenet corpse camping, vilket innebär att en spelare har 

dödat en annan spelares avatar, och står kvar vid den döda karaktärens virtuella kropp 

för att kunna göra om dådet när denna återuppstår. En respondent gick ur en guild vars 

medlemmar utförde det här beteendet, på grund av sitt starka avståndstagande. 

Respondent 9 berättade mer om hur varje gruppmedlem bär på gruppens anseende: 

“Alla medlemmar i en grupp är även en grupps ambassadörer.”  – Respondent 9, s 1. 

Respondenterna konstaterade att griefing helt enkelt handlar om att förstöra för andra, 

vilket de själva inte uppskattade konceptet kring, respondent 5 uttryckte sig talande i 

frågan: "[...] jag kan inte se nöjet med att spela spel för att förstöra för andra,[...]." – 

Respondent 5, s 4. 

Vi kan konstatera att de flesta av våra respondenter tar avstånd från den 

amoraliska spelkulturen, och att de inte kan relatera till den.  Dock, med en antydan till 

missmod, accepterar de dess existens så länge de inte själva eller någon i deras närhet 

utsätts för den. Det vill säga, de deltar inte i den. Samtliga av respondenterna har inte 

gett något intryck av att ha tillåtit dessa griefers att påverka dem. Av deras utsagor och 

explicita uttalanden har vi förstått att de ogillar beteendet skarpt, men det fanns en 

generell idé om att det vore lönlöst att bli upprörd. Det här beskrevs tydligast via citat 

av respondent 7: 

“Självklart skulle man vilja bli av med dem, men det är också charmen av 

internet, att dessa fenomen kommer alltid finnas så länge internet är öppet 

och människor är människor.” - Respondent 7, s 2. 
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Hos flera av respondenterna som förklarade sina åsikter kring fenomenet griefing, 

återkom tanken att de amoraliska spelarna riskerar att skrämma bort nya spelare med 

sina elaka beteenden. Det nämndes att även om det alltid kommer att finnas elaka 

människor vore det önskvärt att det inte fanns, och att det hittills inte verkar finnas 

någon lösning på problemet. Faktumet kvarstod för respondenterna att när man trollar 

eller griefar går man emot huvudmeningen med att spela onlinespel, vilket är att kunna 

umgås med andra spelare online. 

En intressant avvikelse dök dock upp under våra intervjuers gång, respondent 6 

beskrev sig ha varit i båda ändar av griefing. Detta var också den enda av våra 

respondenter som inte explicit uttryckte en negativ inställning till det. 

“Efter att ha varit på båda ändar av det så är nog det enda jag kan säga att 

det alltid kommer finnas. Man utvecklar väldigt tjock hud efter ett tag, det är 

nästan ett måste.” – Respondent 6, s 2. 

Vidare beskrev respondenten i kortfattade drag om att någon som utövar griefing 

mestadels är ute efter en slags reaktion från den utsatta. Det verkade röra sig kring en 

känsla av makt, att kunna påverka någon. Respondent 6 gav en målande förklaring: 

“Tanken att man kan sträcka sig över internet, genom någons monitor och pimp-slappa någon i 

ansiktet är en underhållande tanke.” – Respondent 6, s 2. Denna aspekt faller inom ramen 

för det här temat, men finns i en betydande minoritet hos respondenterna, och utgör 

därför inte en del i analysen. 

6.5 Tema 5: Upplevelsen av medias okunskap 

I enlighet med vårt syfte har vi gett våra respondenter möjligheten att själva ge sina 

reflektioner och åsikter kring frågan om våldsamma spel. Temat handlade främst om 

hur samhällets reaktioner på våldsamma spel i första hand uppfattas röra sig kring 

okunskap och rädsla för det främmande. Flera respondenter använde sig även av 

historiska paralleller för att vidare illustrera sina åsikter, som respondent 2: 

"[...] att bränna böcker hjälpte inte att tysta folk, [...] att banna rock n roll 

var inte ett sätt att få tonåringar att sluta dansa. [...] det är ett lättare sätt 

att göra ett problem simpelt för sig." – Respondent 2, s 9. 
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Majoriteten av våra respondenter har i likhet med respondent 2 uppfattningen av att 

spelen har fått skulden för samhällets problem, mestadels för att samhället inte förstår 

vad spel egentligen innebär, vilket leder oss till respondent 4 och dennes talande citat: 

”Alltså det känns som att ibland är folk inte så insatta, det är nästan 

jobbigaste med hur de säger om men, [...] Asså det blir lite den här, ja, som 

det var förr i tiden, när hur rocken kommer förstöra alla barn, [...]" – 

Respondent 4, s 4. 

Som synes så dras paralleller till andra kontroversiella historiska fenomen, som 

musikgenren rock ’n’ roll. Respondenterna har även beskrivit att samhällets kraftiga 

reaktioner på vissa våldsamma spel kan liknas vid en häxjakt. Det framgick också att 

konceptet om våld uppfattades som något djupt mänskligt rotat, även om det inte kunde 

skönjas någon egentlig värdering i dessa uttalanden, som hos exempelvis respondent 5: 

“Barn har alltid lekt krig, även innan spelen gjorde det så mycket mer visuellt.” – Respondent 

6, s 2.  

Det fanns en förståelse om varför det kan vara lätt att skylla på spel, eftersom spel 

blandar olika tävlingsmoment, underhållning och skarp visualisering med ofta väldigt 

våldsamma representationer. Allt detta kunde i sin tur enligt respondenterna göra att det 

blir lättare att peka ut onlinespel som “skurken”, istället för att se att vår uppfattning av 

våld definieras av nyheterna, som respondent 11 beskriver:  

“Jag har inte något emot den typen av spel. Dock är media alltid underbara 

att ställa saker och ting i ett helt annat ljus än vad som egentligen är 

sanningen i dessa fall. Det är tråkigt när folk som inte är riktigt är insatta i 

det får en fel bild av hur min hobby/intresse ser ut eller funkar. Folk skyller 

inte på fotboll när huliganer är ute och sparkar/slåss men spelen får skit när 

man kan dra en koppling till en gärningsman.” – Respondent 11, s 3. 

 

Bristen på kunskap kring spel har enligt våra respondenter resulterat i den moraliska 

panik som tar vid när nya spel med till synes obegränsade möjligheter, speciellt 

våldsamma sådana, släpps. Däremot har majoriteten av våra respondenter beskrivit hur 

de inte ser något tilltalande i att spela spel där våldet inte fyller något syfte. De 

förklarade att de kunde acceptera våld inom spel när det bidrog till att berättelsen i 



34 
 

spelet fortsatte, eller om våldet hade en funktion. Det beskrevs hur spel med alla dess 

teknologiska möjligheter kunde spegla vår verklighet, men en fråga kring lämpligheten i 

det ställdes också. Att det kunde vara en slags återspegling av den verklighet vi lever i, 

förstod de, men inte varför det skulle vara önskvärt i spel. Vidare beskrevs det att 

spelutvecklarna av spelen är de som väljer vad som ska finnas med i spelet, medan det 

är spelarna själva som står för hur detta sedan kommer att användas. Det förklarades att 

spelbranschen är som vilken bransch som helst, där syftet är att tjäna pengar. De 

producerar då spel som man vet att människor kommer köpa.  

  Kortfattat kan vi konstatera att våra respondenter avfärdar samhällets reaktioner 

mot våldsamma spel som okunskap, fientlighet mot teknologi och rädsla, samtidigt som 

de inte nödvändigtvis ställer sig helt och hållet på de våldsamma spelens sida heller.  

7 Analys 

7.1 Tema 1: Ansvaret inför gruppen 

Temat kring ansvaret inför gruppen ter sig i termer av det frivilliga medlemskapet, och 

de krav gruppen ställer på individen som blir en slags etik i sammanhanget. Essensen är 

individens behov av socialt umgänge, som gör att individen söker grupptillhörigheten. 

Grupper inom onlinespel ter sig enligt Baumans (1995) teorier som uteslutande 

moraliska, eftersom det rör sig kring hur människor har gått ihop i grupper frivilligt, och 

format en egen gruppbaserad etik grundat på gruppens kultur; alternativt att kulturen har 

formats från gruppens etik. Utöver det finns faktumet att individens roller i det 

vardagliga livet inte är relevanta för spelet, spelaren i sig axlar ingen roll utan att 

självmant välja den. Därmed kan vi argumentera att det rör sig om hur individen ensam 

agerar på sin moral, utan en doktrinerande roll. Det finns en förväntan att varje spelare 

ska ha den nödvändiga kunskapen, genom att exempelvis se över strategiguider eller 

informerande videoklipp på Youtube. Individen förväntas även bidra till gruppen, samt 

kunna kommunicera på ett sätt som gör att gruppen upplever kontroll över vad som sker 

i spelet. Samtidigt, inom gruppens etik, finner vi moraliska variationer. Kravet att ha 

den nödvändiga kunskapen undermineras i viss mån, i och med att vissa spelare 

erbjuder sig att hjälpa de som inte har uppfyllt kravet. Den här flexibiliteten går att 

återkoppla till Alan Wolfes (1989) civila samhälle. Miljön erbjuder sig helt enkelt att 
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anpassa sig efter individen, och vice versa. Individer både kan ta, och tar, sitt moraliska 

ansvar utifrån egna initiativ. Det kan påstås präglas av Deweys (2002) impulsivitet, att 

gruppens etik erbjuder tryggheten, samtidigt som individernas moral möjliggör friheten. 

Individens frigjorda moral inom gruppens etik ter sig som reflexiv och flytande. 

Holmdahl (2005) skrev att individer i guilds blivit mer sociala, och vi kan utifrån 

individens fria moralitet spekulera i huruvida den ökade socialiteten har gett ett starkare 

möte mellan individerna i spelet. Vi ställs inför frågan om Ansiktet (Levinas, 1961; 

1985) uppenbarar sig i den utsträckning att nästintill inga slutsatser kan dras om någons 

avatar, speciellt om vi ser till Dovey och Kennedy (2006), som skrivit att vissa spelare 

ser sin avatar mer som ett fordon genom den virtuella miljön. Valmöjligheten att 

utforma en avatar kan bidra till en känsla av lek, vilket inspirerar spelaren att utforma en 

avatar utan en reflexiv koppling till jaget. Vi ser inte den andre spelaren, men vi ser att 

någon spelar. Det blir ett ansiktslöst Ansikte, och det blir nästintill ett typexempel på 

hur Levinas har skrivit om Ansiktet utan kontext, att Ansiktet utgör hela meningen.  

Kommunikationen är grundläggande för spelets upplevelse, eftersom den 

bestämmer hur gruppens insats och samspel kommer att te sig. Genom att använda sig 

av Skype och mikrofon under spelets gång kan spelarna fokusera på spelet och 

samtidigt kommunicera effektivt med varandra. Vissa utesluts ur gruppen på grund av 

bristande kommunikation, vilket kan kopplas till Dewey (2002); avsikten med en 

handling tas inte i beaktande utan respons ges baserat på resultat. En spelare kan ha en 

god avsikt, men utan fungerande kommunikation och därmed samspel, blir resultatet 

skadligt för gruppen varpå individen utesluts för gruppens bästa. En spelare kan även 

uteslutas om denne inte bidrar till vinst för gruppen, vilket kan ha olika orsaker. 

Exempelvis kan spelaren ha svårt att förstå sin grupps kommunikation och därmed inte 

kunna delta i gruppens strategiska utformande. Spelaren behöver inte ha som avsikt att 

vara den svaga länken, men resultatet kan tvinga gruppen att utesluta spelaren för de 

övrigas bästa. Eftersom kulturella variationer mellan grupper existerar, kan det däremot 

finnas en grupp med en kultur som passar för individen. Här ställs vi igen inför det 

civila samhällets flexibilitet i den virtuella miljön (Wolfe, 1989). Det verkar finnas 

utrymme för alla spelstilar, vilket återigen kan kopplas till Bauman (1995) som skriver 

om hur individer tillsammans skapar sina egna grupper. Hela virtuella miljön präglas av 
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en konstant flexibel dynamik, där grupper inte bara upprätthålls utan också skapas och 

återskapas i nytt omfång baserat på spelarna.  

7.2 Tema 2: Gruppens innebörd för individens spelupplevelse 

Holmdahl (2005, s. 50) skrev om hur individer som är aktiva inom grupper online blir 

mer sociala både i och utanför spelet, vilket går i linje med essensen i gällande gruppens 

innebörd för individen. Holmdahl (2005, s. 53) skrev även om hur relationer utvecklas 

starkare och snabbare online, vilket respondenterna berättat om. Vi kan tydligt se 

kopplingen mellan Holmdahls tes och respondenternas utsagor, men också Linderoth 

(2004) som skrivit om hur meningen i datorspel uteslutande skapas av spelarna. Deras 

gruppupplevelser online har bidragit till starka band med deras medspelare, något som 

beskrivs utförligt i respondenternas utsagor om raids eller andra prestationer. Vi kan 

tala om en intersubjektivitet (Berger och Luckmann, 2008; Mead, 1976), där spelarna 

har konstruerat en egen social verklighet för sin grupp. Det kan ses som tidigare nämnd 

“gruppkultur” och möjligen kopplas till “spelstil”, vilket kan variera hos spelare.  

    Vidare ter sig temats essens om hur gruppen online ger en konkret IRL 

upplevelse för individen. Det tycks handla om en överföring från online till IRL. Den 

känsloupplevelse individen får från gruppen har lett oss till att dra slutsatsen att 

gruppens prestation manifesterar sig hos spelaren och kan främja den postmoderna 

reflexiva identiteten enligt Holmdahl (2005, s. 50). Det här kan även kopplas till Turkle 

(1995) som skrev om hur rollspelande kan ge individen en upptäckt av en djupare 

sanning om sig själv. Vi postulerar att individen kan ta del av känslan av 

åstadkommande via en grupp, och därmed få en inblick i sina egna uppfattade förmågor, 

och eventuellt ett stärkt självförtroende.  

7.3 Tema 3: Den sociala väsentligheten 

Den sociala väsentligheten i onlinespel ter sig som det absolut mest avgörande för att 

ens spela online. Holmdahl (2005) tar upp att individer i onlinegrupper blir mer sociala 

och vi kan argumentera att deras interaktion virtuellt är densamma som en IRL-

interaktion, precis som Linderoth (2004) och Williams, Hendricks och Winkler (2006) 

har beskrivit. Icke desto mindre behöver vi även ta hänsyn till Holmdahls (2005) andra 
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mening, om att relationer som formas i onlinespel utvecklas både snabbare och mer 

intensivt baserat på vad gruppen kollektivt genomgår i spelet.  

    Vikten av att få ha en mänsklig motståndare kan via Linderoths (2004) 

resonemang kring meningskapandet (Blumer, 1986) ses som att spelarna tillsammans 

har skapat en mening med att mäta sig mot varandra. Om vi utgår från att spelarnas 

avatarer eller spelkaraktärer, ligger till fokus för deras prestationer kan meningen ses 

som en mätning eller utvärdering av de två spelarnas strategiska förmågor att utforma 

sina karaktärer. Därmed blir Turkle (1995) aktuell i den mån att avatarens upplevelser 

blir densamma som spelarens upplevelser. Resultatet av utvärderingen i det här 

immersiva mötet kan ses som bekräftelse på ett idealt jag att integrera i det postmoderna 

reflexiva narrativet.  

7.4 Tema 4: Den amoraliska spelkulturen 

Den amoraliska spelkulturen i form av trolling eller griefing, är något som 

respondenterna gemensamt med viss motvillighet accepterat inom spel. Majoriteten av 

spelarna tar avstånd från det amoraliska beteendet, vilket tyder på att deras egen känsla 

för moral (Bauman, 1995) går före något som är allmänt känt och etablerat i 

spelvärlden.  

Vi kan se det ur termer av Bergs (1976) egocentrism och brist på intersubjektivitet 

(Mead, 1976), i den mån att de amoraliska spelarna har en annan formad uppfattning om 

meningen (Linderoth, 2004) i onlinespel. Deras bristfälliga förmåga att empatisera med 

andra spelare i spelet kan göra att deras beteende ses hos de själva som virtuellt i den 

mån att det inte är “på riktigt”. Det kan hävdas att de bortförklarar sitt beteende och inte 

ser hur en annan spelare upplever det amoraliska beteendet. Däremot reserverar vi oss 

för möjligheten att maktkänslan (se Resultat, Tema 4, s. 30) kan ses ur termer av 

Linderoth (2004) där spelaren skapar meningen (Blumer, 1986) i spelet. Den amoraliska 

spelaren kan forma en mening i sitt amoraliska beteende i ren egocentrism (Berg, 1976) 

via den bristande intersubjektiviteten för att främja sin egen subjektivitet och kan 

spekuleras överföra mening från det virtuella till IRL. Vi kan spekulera att detta skulle 

kunna te sig som en slags motsats till de moraliska spelarnas interaktiva processer. 

Behovet av en reaktion kan dock ses ur termer av social interaktion, dock den 

interaktion som via Bergs (1976) egocentrism blir präglad av inkongruens.  
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Viktigt att nämna är också att de moraliska spelarna inte bara passivt accepterar de 

amoraliska spelarna, utan agerar i den mån de kan, vid lämpliga tillfällen. Fenomenet 

blacklisting existerar eftersom vissa amoraliska spelare tar sig in i de moraliska 

spelarnas grupp och förstör övriga spelares spelupplevelser. De här övriga spelarna kan 

motagera det här genom att utesluta den amoraliska spelaren och sätta denne på en 

blacklist, eller svartlista; vilket innebär att de inte bara utesluter den amoraliska spelaren 

utan även varnar andra inför denne. Det tyder starkt på det Bauman (1995) har skrivit 

om, att individernas egen känsla för moral har skapat ett etiskt mikro-samhälle i form av 

exempelvis en guild. Där den amoraliska spelaren bryter mot etiken i guilden vidtas 

lämpliga åtgärder, möjligen den enda åtgärden som finns till hands; blacklisting. Det är 

dessutom av intresse att deras etik inte bara omfattar att skydda sig själva mot den 

amoraliska spelaren, utan även varnar andra grupper. Det tycks röra sig om en slags 

gränsöverskridande moral, etiken verkar diktera åtgärden, men moralen verkar diktera 

omfånget av åtgärden.  

7.5 Tema 5: Upplevelsen av samhällets okunskap 

Essensen ter sig som att respondenterna inte nödvändigtvis förespråkar fritt användande 

av våld i spel, däremot ser de spel som interaktiv berättelse där våld kan ingå. De tycks 

mena att våldet i spel inte skiljer sig märkvärt från våldet i en bok eller en film, och att 

samhället i mån av åskådare (Young & Whitty, 2010) inte är insatt nog för att kunna 

uttala sig om saken. Samhällets oförstånd och okunskap liknar de vid historiska 

förföljelser. Det finns en konsensus i att samhället som åskådare inte ser distinktionen 

mellan våld IRL och virtuellt våld i form av inslag i en berättelse. Det är inte orimligt 

att resonera kring hur samhället ser spelare som en enhet, utan hänsyn till variationer 

och vad vi skulle kunna kalla en skala gällande immersion, eller inlevelsen (Turkle, 

1995). Där vi via litteratur och tidigare forskning har etablerat en dualitet hos spelarna 

har vi också funnit via respondenterna att det i mer detalj kan beskrivas som en skala 

där ena polen står för så gott som noll inlevelse, och den andra polen för total inlevelse. 

 Där samhället anser det finnas en överföring från det virtuella till IRL, så kan vi 

postulera vår egen tes om att det faktiskt sker en överföring, dock ingen enkelriktad 

sådan. Spelare överför även sin egen subjektivitet till det virtuella, och det verkar 

spekulativt som att det sker ett slags utbyte. Det verkar som att spelarens subjektivitet 
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och spelarnas gemensamma intersubjektivitet (Berg, 1976) grundat på internaliseringen 

av det virtuellas objektivitet (Berger och Luckmann, 2008) ter sig som en ständigt 

emergerande dynamik. Det här tar samhället inte del av, vi kan konstatera att det är 

samhällets brist på intersubjektivitet som utgör grunden i diskrepansen i hur spel 

uppfattas. Vi kan spekulera i att spelarna uppfattar en ovilja hos samhället att förstå 

dem, vilket leder dem att se sig själva och deras likar i kontrast till samhället.  

Samhällets individer lever med en lång historisk tradition av doktrin och 

institution, vilket den virtuella världen ännu inte präglas av. I enlighet med Bauman 

(1995), har samhällets individer en roll som i alla lägen axlar det moraliska ansvaret. 

Den virtuella världens spelare är utlämnade till sitt eget privata individuella ansvar. 

Roller inom spel handlar uteslutande om spelet, där lämnas individen till sitt eget 

ansvar. Det kan förklara diskrepansen mellan samhället och spelarna; samhällets 

oförstånd och rädsla kan vara en fråga om institutionell trygghet och rädslan för 

ansvaret och laglösheten. Där onlinespelens befolkning tar hand om sig själva och 

varandra, har samhällets befolkning alltid juridiken att förlita sig på. Det kan beskrivas 

som det etablerade samhällets rädsla för det civila samhällets (Wolfe, 1989) utveckling. 

 

8 Diskussion 

Syftet med studien var att granska den interaktion som sker via onlinespel, och således 

få en förståelse för huruvida människans etik och moral kan appliceras i virtuella 

kontexter. Vi anser att vi har uppnått syftet, och därmed fått en förståelse för fenomenet. 

I och med det här har vi gett spelarna en röst i den debatt som nämndes i inledningen. 

Även om forskningsfrågorna inte besvarades till punkt och pricka anser vi att de lade 

grunden för givande intervjuer, samt utvecklandet av vår teoretiska bearbetning. Vi 

anser att forskningsfrågorna har fungerat som inkörsport till vårt ämne, samt gett oss 

förståelsen vi har letat efter. Vårt resultat speglar fenomenet vi har undersökt, och vi har 

kunnat genomföra en givande analys utifrån befintliga teorier. 

8.1 Det symboliskt interaktionistiska perspektivet 

Symbolisk interaktionism är det perspektiv genom vilket studien har granskat ämnet. Vi 

har funnit att Berg (1976) hjälpt till att ge en möjlig förklaring till den amoraliska 
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spelkulturen, såväl som den moraliska. När spelare i ett onlinespel väljer att göra en 

handling som är medveten mot en annan spelare, gör spelaren det med en anspelning av 

olika referenser som uppstår i jaget. Spelaren blir då ett subjekt för sig själv. I samband 

med Berg har vi även kunnat koppla in Berger och Luckmann (2008), och i det här 

stycket kommer vi att behandla hur de övriga symboliskt interaktionistiska teorierna 

kommer till plats. Grunden till etik och moral ligger i det etiska Ansiktet (Levinas, 

1961; 1985), men dit hör även den sociala interaktionen. Eftersom Williams, Hendricks 

och Winkler (2006) talar om hur vi inte kan göra någon skillnad mellan interaktionen 

IRL och den virtuella interaktionen, har det symboliskt interaktionistiska perspektivet 

lika stor vikt virtuellt som det har IRL. Denna interaktion utgör enligt Blumer (1986) en 

dynamisk process som till att börja med skapar individens jag. Han beskriver även hur 

fokus ligger på människornas meningsskapande, hur mening är en social produkt. Det 

leder oss till Linderoths (2004) slutsatser om hur spelkulturen formas via spelarnas 

meningsskapande. Utan interaktionen finns det varken ett jag hos individen eller ett 

meningsskapande att tala om. Därmed finns ingen subjektivitet eller möjlighet till 

intersubjektivitet (Berger & Luckmann, 2008; Mead, 1976), vilket skulle omöjliggöra 

etik och moral. De två områdena är intimt sammankopplade, och vi har genom studien 

fått en djupare förståelse för exakt hur dessa teorier fungerar tillsammans. Sett ur ett 

större perspektiv kan vi med den här studien öka människors förståelse inte bara för 

onlinespel, utan för hela den virtuella världen. Vi kan bidra med en inblick som 

samhället hittills verkar ha saknat, och fungera som underlag för kommande 

utforskande studier.  

8.2 Resultatjämförelse 

Den tidigare forskningen har kommit fram till en rad intressanta slutsatser. Evans 

(2012) fastslog att jaget har tagit sig an den virtuella dimensionen, precis som Holmdahl 

(2005) argumenterar för den postmoderna identitetens utveckling i virtuella kontexter, 

vilket är i linje med de slutsatser som Robertson (2007) drar. Även Wojak (2012) pekar 

på att det finns samma beteendemönster IRL som inom den virtuella miljön. Suler 

(2004) tar vid från Wojak och berör att individer kan ändra sitt beteende då de går 

online, och kallar det beteendet för “online disinhibition effect”. Vi kan spekulera i att 

det här stämmer, genom de svar vi har fått från våra respondenter. Men vi har valt att 
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inte fördjupa oss mer i det. Vår analys har visat att spelaren som individ axlar sitt 

moraliska ansvar, utan samhällets roll. Det leder oss till att förstå att denna spelare i 

allra högsta grad innefattas i det Evans, Holmdahl, Robertson och Wojak har hittat.  

Warner och Reiter (2005) drog slutsatsen att det finns intressanta etiska frågor i 

onlinespel som kommer behöva behandlas utförligare, eftersom de anser att den 

virtuella världen kommer att spela en allt större roll i människors liv. Genom våra egna 

resultat kan vi konstatera att onlinespelen har en stor roll i spelarnas sociala tillvaro, och 

att de ser en problematik med den amoraliska spelkulturen.  Young och Whitty (2010) 

menade att den virtuella etiken måste uppkomma i den virtuella kontexten, och inte 

överföras från ett annat utrymme. Vi har med våra resultat kunnat dra slutsatsen att etik 

och moral faktiskt uppstår i just det virtuella utrymmet på grund av individens moralitet. 

Vi har via våra resultat även fått spelarnas uppfattning kring vad som sker när just ett 

annat utrymme, i detta fall samhället, försöker överföra sin etik till det virtuella 

utrymmet.  Flores och James (2012) drog slutsatsen att unga människor oftast tänker 

etiskt i den virtuella världen i relation till konsekvenser för egen del. Här kan vi inte 

uttala oss nämnvärt eftersom ålder inte är en operationaliserad aspekt i vår design. 

Vidare spekulerade de att MMOs kunde tjäna som ett verktyg för att utveckla etiskt 

tänkande, vilket vi kan diskutera. Den moraliska spelkulturen med den gruppbaserade 

etiken kan i allra högsta grad bekräfta deras spekulation; men å andra sidan kan den 

amoraliska spelkulturen dementera den. Sicart (2013) drog slutsatsen att det inom 

onlinespel finns svårigheter att få till ett etiskt tänk, och ett moraliskt val, då man som 

spelare ofta väljer val som gynnar själva spelutgången. Här kan vi inte uttala oss 

nämnvärt eftersom det kan vara både och. Via vårt resultat ser vi att det kan finnas både 

ett etiskt och strategiskt tänkande, men vi kan inte säga något nämnvärt om det då vi 

inte har lagt fokus på det. 

8.3 Metateoretisk diskussion 

Hos Bauman (1995, s. 44) finner vi att hans slutsats, att människan utan en reglerande 

institution eller moralkodex har den moraliska förmågan att gå tillsammans och bilda 

egna samhällen vara ganska slående i den virtuella världen. Vi kan argumentera för att 

både guilds och fenomenet blacklisting är talande konstituenter inom den virtuella 

moralen. Det faktum att de här spelarna tillsammans har bildat fenomenet blacklisting 
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utan en redan etablerad doktrin eller institution, som en varning till övriga spelare om 

vilken individ som behandlar andra illa, kan inte ses som något annat än moralitet. Det 

handlar om att individen är kapabel att vara moralisk när institutionen inte kräver det. 

Vi kan argumentera för att de svarta listorna är ett testamente inför individen som utan 

det institutionella förmyndarskapet har lyckats återta sitt moraliska ansvar (Bauman, 

1995, ss. 44, 227, 228). Vi kan även hänvisa till Dewey (2002, s. 214) om att etik och 

moral uppkommer inom individen via responsen från omgivningen. Vi kan argumentera 

för att det virtuella samhället har blacklisting som en respons på vad det uppfattar vara 

amoraliskt beteende. Dock tenderar svartlistade spelare att rättfärdiga sina beteenden 

med argument som att det inte kan vara regelbrott eftersom spelet tillåter det (Warner & 

Reiter, 2005, s. 49). Den implicita meningen kan tolkas som att ett beteende kan 

rättfärdigas enbart utifrån möjligheten att utföra det. Det ger en rad olika implikationer 

om den här tesen skulle anammas IRL, men vidare tenderar de svartlistade spelarna att 

argumentera för att ingen har farit illa av deras beteende eftersom det inte sker på 

riktigt. 

    Blumer (1986) skrev om hur jaget borde ses som en dynamisk process, som 

skapas via interaktionen med självet och andra. Om vi återgår till Bauman (1995) som 

beskrivit hur individen utan roll ensam axlar det moraliska ansvaret, måste vi dessutom 

redogöra för ansvaret inför den andre, enligt Levinas (1985). I onlinespel är individen 

utan roll, bortsett från spelmekaniskt strategiska sådana. Individen axlar ensamt sitt 

ansvar inför de andra, vilka inte bara kan utgöra det etiska Ansiktet, utan enligt 

symbolisk interaktion har varit med och är med att skapa och återskapa individen i sig. 

Vi kan med hjälp av Warner och Reiters artikel (2005) uppmärksamma den 

problematiska aspekten om vad som är “på riktigt” och inte i virtuella miljöer. Där 

Berger och Luckmann (2008) skulle argumentera att individernas subjektivitet och 

intersubjektivitet har skapat och upprätthåller en konstruerad social verklighet, 

argumenterar andra forskare såsom Suler (2004) att anonymiteten och 

avhumaniseringen på internet ändrar människors beteende eftersom människorna inte 

upplever en virtuell miljö med andra spelare som “på riktigt”. 

    Warner och Reiter (2005) har föranlett oss att diskutera vad som är “på riktigt”, 

och för vem något är “på riktigt” i den virtuella världen. Subjekt eller objekt för 

handling kan ha olika syn i den frågan, vilket gör de etiska komplikationerna än mer 
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komplexa. Det visar också att Deweys (2002, s. 43) ord kring hur avsikten inte talar lika 

högt som resultatet av handlingen. Det kan finnas en diskrepans mellan spelarnas 

upplevelser, vilket leder oss tillbaka till Lars-Erik Bergs syn på egocentrism som en 

möjlig orsak till bristande intersubjektivitet. En bristande intersubjektivitet skulle också 

medföra att konstruktionen av den virtuella verkligheten vore bristande. Frågan ter sig 

om den virtuella världen präglas av en dualitet i ickeverklighet och verklighet i enlighet 

med Berger och Luckmanns (2008) syn på en intersubjektiv verklighet.  

 

Spelarnas klagomål kring bristen av valmöjlighet i artikeln av Whitty och Young (2010) 

 kan ses som en stark indikator på moral, eftersom valmöjligheten utgör den moraliska 

grunden i en moralisk handling. En handling utan valmöjligheter har ingen mening. Att 

inte ha något annat val gör inte handlingen moralisk; att ha valmöjligheten att låta bli, 

men ändå utföra handlingen gör den till en moralisk akt.  

    På samma sätt kan vi se olika handlingar i onlinespel. Om det inte existerar en 

annan valmöjlighet än tortyr för att komma vidare i spelet kan individen som väljer att 

tortera inte ses som amoralisk. Det är amoraliskt när det finns ett moraliskt alternativ 

som inte nyttjas. Utöver det här kan det via Whitty och Youngs (2010, s. 1231) artikel 

konstateras att eftersom ingen faktiskt blir utsatt för tortyr vore alla försök av samhället 

att sätta in moraliska förbud olämpliga. Det vore snarare att söva individens egen känsla 

för moraliskt ansvar (Bauman, 1995, ss. 227, 228).  

    Från Evans (2012) slutsatser om det virtuella jaget kan vi konstatera att den 

interaktion som sker i den virtuella världen kan argumenteras vara likvärdig den som 

sker i vardagen. Om vi hänvisar till Turkle (1995, s. 179) och möjligheten inom 

onlinespelandets rollspelande att upptäcka en djupare sanning om sig själv, verkar det 

röra sig om självreflektion. Just självreflektion argumenterar Turkle (1984, s. 256) för är 

en väsentlig bas för programmeringen, uppbyggnaden, inom datorns värld. 

Möjligheterna kan där ses som oändliga, men gränserna existerar och definieras i 

programmerarnas egna begränsningar och kunskaper. I en värld där allt skulle kunna 

vara möjligt att genomföra, behöver programmeraren fortfarande ha kunskapen innan 

det kan bli en virtuell verklighet inom datorprogrammet. Eller som i det här fallet - 

onlinespelen. I onlinespelens virtuella värld kan vi förhålla oss till vad vi kan kalla för 

en mänsklig gräns. Om vi med det här granskar Linderoths (2004) tidigare poäng, finner 
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vi att interaktionserbjudandet inom onlinespel logiskt måste vara begränsat till 

programmerarnas egna självreflektioner.  

    Vi kan argumentera för att den virtuella världen är en social produkt, inte enbart 

i dess upprätthållande via dess användare, utan även rent strukturellt via 

programmerarna. Dessa programmerares självreflektioner är i enlighet med det 

symboliskt interaktionistiska perspektivet en dynamisk process som är formad ur den 

ständiga interaktionen som genomsyrar människans tillvaro. I och med det skulle den 

virtuella världens programmering inte bara spegla individen som skapar den, utan även 

allt som har skapat individen.  Det här fastställer att forskningen kring den sociala 

virtuella världen är väsentlig för både psykologin, sociologin och socialpsykologin i 

framtidens allt mer virtuella omständigheter. 

 

8.4 Slutsats 

Det framkommer ur analysen att virtuell etik och moral existerar, och att vi via 

föregående argumentationer kan påstå att vi inte behöver kalla den virtuell. Den 

existerar samtidigt som amoraliteten, vilket utgör en intressant diskrepans som de 

moraliska spelarna konstant behöver förhålla sig till. Det etiska Ansiktet (Levinas, 

1961; 1985) tar sig uttryck i onlinespelens grupper där de moraliska spelarna söker 

socialitet och finner ansvaret inför gruppen, vilket de utan på förhand definierad social 

roll tar (Bauman, 1995). De ständiga interaktionerna ger en gruppbaserad etik som 

formar deras sociala verklighet i spelet, och vidare leder gruppen till ett stadie av 

intersubjektivitet (Berger & Luckmann, 2008). I och med det formas deras immersion 

(Turkle, 1995), eller inlevelse, och vi kan tala om en intersubjektiv immersion som 

tillsammans ger spelarna uttryck för sin moralitet. Moraliteten ter sig i deras upplevda 

ansvar inför gruppens etiska Ansikte, och deras eget behov av socialitet. Det här kan 

tänkas utgöra både skapandet och återskapandet av etik och moral hos onlinespelarna 

(se Figur 1). 
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De moraliska onlinespelarna står i kontrast till det etiska samhället IRL. Det här 

samhället har rollen som åskådare och får genom dess projicerande moralpanik en 

starkare diskrepans mellan sig självt och de moraliska spelarna. Samhällets 

institutionella trygghet ställs i kontrast till den virtuella världens avsaknad av just detta, 

och de samhälleliga åskådarna som ständigt förlitar sig på sina egna roller (Bauman, 

1995) och samhällets doktrin reagerar på denna avsaknad. Spelarna interagerar utifrån 

moral, utan den institutionella tryggheten, och har lagt grunden till det civila samhället 

(Wolfe, 1989). De återskapar tillsammans och fortsätter att utveckla den virtuella 

världen vars mening uppstår hos dess användare (Linderoth, 2004). 

 

8.5 Styrkor och svagheter 

I vår studie finner vi att det både finns styrkor och svagheter. En av styrkorna vi finner, 

är utforskandet av ett ämne som i dagens samhälle är ett aktuellt socialt fenomen, som 

väcker många känslor bland samhällets individer. Socialpsykologin blir härmed ett 

instrument i förståelsen av detta fenomen. Etik och moral sätts härmed in i en kontext 

som man tidigare inte har satt in den i. Det gör att vi genom litteraturen och 

respondenterna har fått en annan förståelse för hur man som spelare av onlinespel 

upplever sin sociala tillvaro och därmed hur etik och moral ter sig inom den virtuella 

miljön. Ytterligare en av våra primära styrkor avser våra stycken om teori, tidigare 

forskning och metateoretisk diskussion. Det litterära materialet har behandlats både i 

relation till, och separat från, insamlad data där vi via argumentation erhållit att etik och 

moral existerar i den virtuella världen. Vår analys har vidare beskrivit hur detta fenomen 

Figur 1. 
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ter sig. Genom det har vi uppvisat ett starkt teoretiskt förhållningssätt, uppnått en 

teoretisk mättnad och haft en vetenskaplig skärpa.  

Vi är även medvetna om och håller oss kritiska till, att vi skulle behövt öppna upp 

våra frågeställningar mer, eftersom de teman vi fann inte direkt besvarade frågorna. 

Däremot fann sig samtliga teman inom frågeställningarnas spektrum om etik och moral. 

Vi förhåller oss dessutom till att en fenomenologisk studie inte är ämnad att besvara 

några andra frågor än vad ett fenomen består av, samt hur det ter sig, i enlighet med 

Creswell (2013). Vidare kan vi spekulera i om informationen i informationsbladet kan 

ha haft en inverkan på vårt resultat. Vi informerade om att studien handlar om social 

interaktion inom onlinespel, och inte om att det rörde sig om etik och moral. 

8.6 Framtida forskning 

Vi skulle rekommendera framtida forskare att genomföra en studie lik vår egen, med 

fokus på diverse aspekter såsom ålder, specifika typer av MMOs etc., för att vidare 

utforska ämnet. En betydande faktor som uppkommit i våra respondenters utsagor rör 

sig kring genus inom onlinespel. Vår diskussion kring genus i onlinespel är begränsad 

till vad respondenterna har uttryckt kring det, och ligger inte i fokus för studiens 

huvudsakliga syfte. Däremot är det vår förhoppning att framtida forskare kommer att 

fokusera på genusperspektivet inom onlinespel samt utforska vad vi kan se som ett eget 

fenomen i sig. Det är också möjligt att en kvantitativ ansats skulle kunna belysa 

samband mellan etik, moral och onlinespel, utifrån ovanstående exempel.  
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10  Bilagor. 

10.1 Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej, 

Vi heter Annelie och Evelina och är två studenter som går på det Socialpsykologiska 

programmet och som just nu håller på med vårt examensarbete. Vi letar efter deltagare 

till vår kvalitativa intervjustudie. 

Vårt ämne gäller social interaktion i onlinespel, och vi vill få kontakt med er som 

regelbundet spelar onlinespel för att fråga lite om era upplevelser. Det spelar ingen roll 

vilket spel ni spelar, så länge det är ett MMO-spel. 

Det är helt frivilligt att delta eller inte. Vi beräknar att en intervju kommer att ta mellan 

30 - 45 minuter. Vi kommer med ert tillstånd spela in intervjun. Om ni inte vill bli 

inspelade så kommer vi självklart att istället endast anteckna. Under intervjuns gång kan 

ni dessutom avbryta precis när ni vill, och ni behöver inte svara på de frågor som ni inte 

vill. 

Det ni säger kommer endast att användas till vårt examensarbete/kvalitativa rapport, och 

vi försäkrar er om att ni kommer att vara konfidentiella. 

Intervjuerna kommer att ske under veckorna 13-18, och om ni vill ställa upp på dessa 

intervjuer så kan ni kontakta oss med hjälp av epostadresserna nedan. Skriv gärna ett 

datum och en tid där du kan genomföra intervjun med oss, men om det passar när som 

helst så kommer vi att tilldela dig en tid. Denna tid kommer vi att skicka via den 

epostadress du skrivit till oss med, samt vilken lokal intervjun kommer att hållas i. Om 

du har en egen idé kring vart du vill intervjuas så går vi gärna med på det ställe du 

känner dig mest bekväm med, förutsatt att intervjun kan hållas ostört. 

Vi hoppas varmt på ert deltagande, och hör gärna av er om ni har frågor. 

Evelina Larsson a11evela@student.his.se    Annelie Höglund g11annho@student.his.se 

Socialpsykologiska programmet, Högskolan i Skövde. 
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10.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

 Primär fråga 

o Eventuell följdfråga 

Bakgrund; 

 Hur länge har du spelat onlinespel? 

o Hur gammal var du när du först började spela? 

 Vad spelar du för onlinespel? 

o Varför? 

 Hur mycket tid per dag brukar du lägga på att spela onlinespel? 

Spelkultur; 

 Hur ofta brukar du spela med andra spelare? 

o Vilka är de?        Nej = Varför inte? 

o Varför just med dessa personer? 

 Hur känner du inför att spela med främlingar? 

o Kan du berätta mer om hur du tänker kring det? 

o Bra/dåliga erfarenheter? 

 Känner du till guilds? (Gille. Som en slags förening/grupp inom spelet, som 

samarbetar etc) 

o (Finns det i spelet du spelar?) 

o Hur tänker du kring guilds? Är du med eller inte? Varför/varför inte? 

 Vad tycker du utgör ett bra onlinespel? 

o Varför är just dessa egenskaper de bästa? 

 Vad tycker du utgör ett mindre bra onlinespel? 

o Varför? 

Etik och moral; 
 Kan du göra allt du hade velat göra i spelet? Vi tänker i mån av avatardesign, 

vad spelet tillåter dig att göra osv. 

o Hur viktigt är det med valmöjligheter? 

o Tillräckliga? Otillräckliga? 

 När du spelar med andra, vad tycker du utgör ett bra spelande sinsemellan? 

o Vet ej = Hur kommer det sig? 

o Bra = Har du något exempel? 

 Finns det ett sätt andra spelar på som du inte tycker om? Vad vore oschysst att 

göra i spelet? 

o Vad brukar såna saker vara? 



 
 

o Hur tänker du över det? 

 Vad tycker du är viktigt när man spelar tillsammans med andra? 

 Vissa spel har ju lite dåligt mediarykte, i och med att det innehåller 

möjligheterna att göra våldsamma saker. Vi tänker på spel som GTA V, där man 

kan ha ihjäl prostituerade, t.ex. Hur ser du på såna spel? 

o Hur ser du på samhällets reaktion på den här typen av våldsamt spel? 

o Ligger det något i kritiken och rädslan, eller vad tror du? 

Vi tackar så mycket för att du ställde upp på den här intervjun. Finns det något du 

känner att vi borde ha tagit upp, eller något du hade velat tillägga här? 

 


