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Abstract

As social interactions migrate to the ubiquitous Internet we are facing a change in the  

way  we  relate  to  each  other,  which  presents  interesting  new  opportunities  for  

anonymity to create identities. An aspect of this radically evolving technology that  

exhibits strong possibilities for altering or producing identities is the rapidly growing  

online  game  genre  MMOG  (Massive  Multiplayer  Online  Game)  which  is  

entertainment  that  millions  of  people  all  over  the  globe  engage  in  daily.  This  

relatively new platform for socialising has become of cultural and social significance,  

which is why it calls for examination and research. Thus, the main research questions  

asked in this thesis are as following: How does players of MMOGs utilise the nigh  

complete anonymity to present or modify their identities online? In which ways are  

MMOGs  used  as  a  platform  for  socialising  and  development  of  social  group  

dynamics? After observing a large group of players in a popular MMOG, as well as  

conducting several interviews with key identities within the group, I discovered three  

fundamental parts of identity creation, and created a model for use and application  

in different social situations and constellations. 
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1. Inledning

För  mindre  än  femton  år  sedan  skedde  ett  paradigmskifte  som  gjorde  att  det  sociala 

umgänget  långsamt  började  flytta  till  Internet,  där  den  enskilda  användaren  ofta  satt  i 

hemmet med en egen PC, istället för att fysiskt mötas ansikte mot ansikte. Utvecklingen har 

sedan dess fortsatt i radikal takt i samma riktning, och nya sätt att mötas online uppstår hela 

tiden.  Människor  identifierar  sig  allt  mer  intensivt  med  de  avatarer  de  skapar  i  

internetmiljöer och spel, vilket genererar intressanta situationer där anonymitet innebär en 

chans att skapa en ny identitet (Barnett & Coulson, 2010). Datorspelande i allmänhet har 

anpassats till en bredare målgrupp och vardagligt spelande har blivit allt vanligare.

En spelgenre som genomgått en extrem popularitetsökning är onlinespel där spelaren i 

olika grader får skräddarsy och styra sin egen avatar och därefter utvecklas i en avancerad 

social kontext tillsammans med andra spelare. Ett exempel på denna typen av spel är den 

otroliga  succén  World  of  Warcraft,  som  sträckte  sig  till  en  otroligt  stor  målgrupp 

(Ducheneaut et al., 2006). Samarbete och koordination av grupper vars storlekar kan variera 

från bara ett fåtal till flera hundra, och sammankoppling av spelare från hela världen är några  

av egenskaperna som introducerats i och med den nya generationens spel (Ducheneaut & 

Moore, 2005). 

Sociala aspekter av spelande har de senaste åren blivit allt mer närvarande inom datorspel 

och dagens spel inkluderar i princip alltid sociala funktioner, detta för att normen utvecklats 

och förändrats. Exempel på dessa funktioner är vänner-listor som automatiskt uppdateras, 

där du konstant kan ha koll på vad dina vänner sysslar med just nu. Kopplingar med sociala 

medier så som Facebook och Twitter har också blivit väldigt vanligt. Detta faktum är något  

som moderna spelutvecklare ofta behöver ha i åtanke vid utveckling av spel, då bristen på 

dessa  funktioner  kan  göra  att  spelarna  förlorar  intresse  på  grund  av  det  moderna 

internetumgänget.  Tidigare har spel som har avsikt att lära och utveckla ofta haft väldigt  

explicita  motiv  och  har  därför  inte  sällan  haft  problem  att  uppfylla  det  behov  av 

underhållning  som  är  grundläggande  för  spel  och  lek.  Spel  som  har  utvecklats  med 

underhållning som mål har dock genom deras komplexa sociala delar lagt grunden till en helt 

nytt plattform för personlig utveckling. 

Den  otroliga  popularitetsökning  som  massiva  onlinespel  (Massive  Multiplayer  Online 

Games - ”MMO” eller ”MMOG”) genomgått de senaste åren har lockat till mycket forskning 

kring beteende i spel och online men än är forskningen gällande ämnet inte särskilt varierad. 

Ett centralt tema i forskningen är identiteterna spelarna har skapat för sig själva online, dvs 

deras alias som skapats ur digital anonymitet. Existerande forskning är begränsad när det  

gäller relation mellan identiteten online & offline/IRL (”i det verkliga livet”).

I  den  här  uppsatsen  rapporterar  jag  mina  initiala  rön  som  utmynnar  från  empiriska 

studier av sociala interaktioner i och utanför onlinespel. Fokus ligger primärt på områdena 

gruppdynamik, ledarskap och ansvarstagande inom större grupper som har ett gemensamt 

mål eller uppdrag. 

Jag  har  valt  detta  som  mitt  ämnesområde  då  forskning  som  kretsar  runt  onlinespel 
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tenderar  att  fokusera  på  identiteten  i  spelet,  och  inte  den  som  sitter  placerad  vid 

tangentbordet, samt att jag själv väldigt länge fascinerats av hur olik en person kan bete sig 

på Internet kontra sin identitet i den fysiska världen. Jag ämnar bidra med kunskap gällande 

socialisering online samt det val av identitet som sker när en person träder in i den anonyma 

värld som massiva onlinespel erbjuder.

Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om människors gruppbeteende på Internet, samt 

hur möjligheterna med anonymiteten används för att skapa en (eller flera) identiteter. Därför 

vägleds denna uppsats av följande forskningsfrågor. Hur använder spelare av MMOGs den 

nästintill  totala anonymiteten för  att  presentera eller förändra sina identiteter online? På 

vilka  sätt  används  onlinespel  som  plattform  för  socialisering  och  utvecklande  av 

gruppdynamik?

Jag har genomfört en fallstudie i med två primära källor för att generera data. Studien 

genomfördes  i  ett  populärt  MMOG där  det  finns  många  olika  roller  att  anta,  vissa  mer 

ansvarsfulla än andra. Den ena källan till  data är en deltagande observation i en virtuella 

etnografi där jag för att få förståelse för det vardagliga spelandet av en typisk spelare satt mig 

mitt bland en stor samling spelare som ingår i samma organisation med avsikt att kunna 

uppnå  en  del  av  spelets  mål.  För  att  inte  störa  den  naturliga  ordningen  i  den  sociala 

konstellationen har jag tagit en passiv position där jag ej innehar makten att leda eller ta  

stora  mängder  ansvar.  Jag  har  även  lyssnat  på  röstkommunikationen  som  pågår  under 

spelets gång, detta för att observera spelarroller samt vilka personer som antar kommandot 

och sätter sig själva på positioner där de har ansvaret att leda andra. 

Den andra källan för insamlad data med avsikt att skapa förståelse för identitetsskapande 

inom onlinespel  är  semi-strukturerade  intervjuer  med  handplockade,  aktiva  spelare  som 

ingår i den spelorganisation där jag utfört mina observationer.  Jag har undersökt om det 

finns några samband mellan deras liv utanför onlinespel och den identitet de lever under på 

Internet. Specifikt har personlighet, yrke, ansvar, ledarskap och gruppdynamik varit fokus 

under dessa intervjuer.

I diskussionen lyftes det fram att det initialt var en utmaning att finna definitioner av 

spelartyper och typiska beteende, vilket förändras efter observationer hade genomförts och 

kategorisering av spelare kunde ske. Det skapades då fem kategorier av spelare som användes 

för  att  dela  upp  spelarbasens  identiteter.  Vitala  aspekter  för  att  bibehålla  den  sociala 

attraktion som är central för MMOGs identifieras också specifikt gällande PlanetSide2. Vid 

identitetsskapandet inom spelet, delvis jämfört med utvalda spelares liv offline upptäcktes tre 

primära faktorer som spelade in i skapandet av en identitet. Utifrån dessa faktorer skapade 

jag sedan en modell som kan användas i sociala situationer för att hjälpa till att identifiera 

ingredienserna och förutsättningarna för skapandet av identiteter.

Avslutningsvis  dras  slutsatser  som  beskriver  onlinespel  som  potentiellt  väldigt 

utvecklande för social kompetens, inte minst hos personer som offline inte är bekväma med 

att ta plats eller vara uppmärksamhetens fokus.
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2. Identitetsskapande online

Svenska Akademiens Ordlista definierar ”identitet” på följande sätt:  ”att man är, den man 

utger sig för att vara” (www.saol.se). Besöker man NationalEncyklopedins hemsida får man 

flera förslag på definitionen och de flesta fokuserar på hur man ser sig själv, samt hur man 

uppfattas av andra (www.ne.se). Inom identitetsteori är kärnan för kategoriseringen av jaget 

att  se sig själv som en innehavare av en roll,  och inkorporeringen av meningsfullhet  och 

förväntningar associerade med rollen och dess prestationsförväntningar. Dessa förväntningar 

formar ett par standarder som i sin tur vägleder beteende. En identitet skapas genom en 

självkategoriseringsprocess  eller  identifikation.  Inom  social  identitetsteori  är  en  social 

identitet en persons vetskap att han eller hon tillhör en social kategori eller grupp. En social 

grupp är en samling människor som genom en identifikationsprocess identifierar sig själva 

på liknande sätt. Burke & Stets (2010) menar att för att en identitet ska kunna skapas behövs 

en person ställas inför ett eget jämförande med en sociala kategori och grupp, i denna studies 

fall en blandning av organiserade medspelare samt motståndare. Jämförelsen sker mellan 

den jag själv anser mig vara, och den jag inför andra utger mig att vara. Denna jämförelse 

behöver även ske i en kontext där både den enskilda individen och dess sociala umgänge 

möts. 

Att forska om individens identitet är inte nytt i sig, men den nya kontext som skapats i och 

med  Internets  utveckling  och  erbjudande  av  anonymitet  har  genererat  nya  chanser  för 

identitetsskapande.  Den  moderna  teknologin  har  öppnat  upp  nya  sätt  för  utveckling  av 

identitet  och  ger  nya  kanaler  att  anknyta  ytterligare  kommunikationsband.  På  Internet 

innehar  man möjligheten att  själv  ha  inverkan på de nätverk man väljer  att  tillhöra,  till  

skillnad från de sociala grupper man i offline-livet ofta automatiskt ingår i. Teknologi har 

också utökat gränserna för identitet, och ger oss nu potentialen att hantera och skifta mellan 

multipla identiteter utan större ansträngning (Haste, 2009). MMOs är till den största delen 

anonyma  miljöer  för  spelande  och  tillhandahåller  därför  spelare  många  möjligheter  att 

experimentera  med olika online-identiteter.  Exempelvis  betyder  inte  en kvinnlig  karaktär 

inom spelet  att  individen  som sitter  vid  tangentbordet  och styr är  en kvinna (Barnett  & 

Coulson, 2010).

Eftersom  onlinespel  har  etablerat  en  så  stark  kulturell  och  social  betydelse  har  det 

attraherat en del forskning de senaste åren. En del av denna forskning har fokuserat på hur 

spelare av MMOs värderar det sociala umgänge som sker på Internet. Enligt Cole & Griffiths 

(2007) uppskattar ungefär hälften av alla som spelar datorspel att deras onlinevänner kan 

jämföras med deras vänner från det verkliga livet, samt att ungefär tre av fyra spelare ansåg 

att de hade skapat goda vänner genom spelet. 

En av fördelarna med online-relationer är anonymiteten, och en del personer väljer att 

vara mer själv-avslöjande,  eller  agerar  ut  oftare och mer intensivt  än vad de skulle  göra 

offline. Det finns även en lockelse att diskutera problem så som sexualitet, då anonymiteten 

skapar en lätthet för ämnet. Detta gör att det inte är ovanligt att spelgemenskaper används 

för att erhålla tips och uppmuntran, i synnerhet angående känsliga ämnen (Cole & Griffiths, 
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2007).

Massiva Multiplayer Online-spel (MMOGs) har blivit ett fenomen av växande kulturell, 

social, och ekonomisk betydelse, och attraherar rutinmässigt miljontals spelare. Den ”sociala 

faktorn”  används  ofta  för  att  förklara  den  stora  framgång  denna  spelgenre  nyligen  har 

upplevt. Det sociala umgänget som framkallas är uppenbarligen en viktig beståndsdel, och 

det  är  inte  aktiviteterna  i  sig  som  ett  onlinespel  erbjuder  som  ligger  bakom 

popularitetsökningen. Att skapa en avatar och sedan ge sig ut på äventyr för att slåss mot 

diverse monster är ett spelkoncept som sedan länge funnits i enspelarläge, men att göra det 

tillsammans med antingen en enstaka vän, eller i grupp med hundra andra spelare har en 

speciellt  attraktionsförmåga (Ducheneaut et al.  2006). Vad som är typiskt för MMOGs är 

inkluderingen av uppgifter och mål som typiskt kräver mer än en spelare. Detta leder till ett  

slags  tvång  till  koordination,  vilket  innebär  att  spelare  måste  utveckla  inte  bara  sina 

spelkunskaper utan även förmågan att öka sitt sociala kapital inom spelets umgänge. Social 

kompetens är en central egenskap när det gäller att lyckas i ett massive multiplayer online 

game. Ducheneaut & Moore (2005) menar att  själva designen av massiva onlinespel  ofta 

främjar utvecklingen av social färdighet genom att  uppmuntra spelare att  interagera med 

varandra. Detta görs främst genom tre punkter: 

1. Skapa uppgifter och uppdrag som kräver en grupp av spelare för att lyckas med.

2. Skapa interdependenser mellan de olika spelarklasserna, och på så vis skapa ett 

beroende av andra spelare.

3. Bygga in tidsperioder i  spelet då man ej behöver fokuserar på själva spelmålet, 

utan istället  lättsamt kan kommunicera med andra spelare.

En av de vanligaste myterna kring datorspelande är fortfarande att det är asocialt och att  

det påverkar social utveckling negativt, vilket kontradikterar mycket relaterad forskningen 

inom ämnet. Historiskt har datorspelandet dominerats av unga män, men under 1990-talet 

började  spelutvecklare  även  rikta  sig  mot  målgruppen  unga  kvinnor.  Detta  resulterade  i 

skapandet  av  exempelvis  den  otroligt  framgångsrika  spelserien  The  Sims,  där  spelaren 

placeras i en avancerad livssimulator. Därefter började MMORPGs attrahera en ny, bredare 

målgrupp. Specifikt dras kvinnor till just spelgenren MMORPGs för att de attraheras av det 

faktum att man spelar i en gemenskap där man tillsammans utforskar miljöer i grupp samt 

att det ger en möjlighet till reflektion av självidentitet (Cole & Griffiths 2007). 
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3. Metod

I metoddelen introduceras de två metoder jag har valt att använda mig av för att generera 

data. Jag kommer också att förklara varför jag ansåg dessa metoder att vara mest passande 

för undersökningen jag ville genomföra.

För  att  studera  identitetsskapandet  i  onlinespel  valde  jag  att  bedriva  en  kvalitativ  

fallstudie med två källor. Genom att använda flera olika sorters källor försäkrar jag mig om 

att få en bredare vy av det sociala landskap jag vill studera. Utav de vanligaste datakällorna 

inkluderar  jag  genom  mina  valda  datagenereringsmetoder  människor,  organisationer, 

miljöer  samt  händelser.  Trots  detta  är  det  viktigt  för  någon  som  använder  denna 

utgångspunkt och tillvägagångssätt att notera att kvalitativ forskning aldrig kan vara neutral, 

objektiv eller total (Mason, 2002).

3.1 Observation av virtuell etnografi

En  av  källorna  jag  har  valt  att  använda  mig  av  är  baserad  i  en  virtuell  etnografi  som 

fullständigt  fördjupar  analysatorn  i  den  samförstådda  verklighet  upplevd  av  grupper  av 

människor  som  främst  använder  datorn-medierad  kommunikation  (Mason,  1999).  En 

etnografiskt fältstudie involverar studerande av grupper och människor i deras vardagsliv. 

Termen ”medverkande observation” används ofta för att karaktärisera detta tillvägagångssätt 

eftersom forskaren ämnar att söka immersion i andras världar för att kunna begripa vad de 

upplever som meningsfullt och viktigt (Ducheneaut & Moore, 2005). I denna etnografiska 

observation är fokus det virtuella ”jaget”, eller den Internet-identitet som spelarna skapat åt 

sig  själva,  i  motsats  till  det  traditionella  sätt  där forskare  koncentrerar  observationen på 

individen vid tangentbordet (Mason, 1999).

Oavsett om man studerar samhällen i den fysiska världen, eller sociala grupper på Internet 

är  ett  etnografiskt  ställningstagande  nästan  essentiellt,  då  betraktaren  ej  har  något  att 

observera  såvida  den  inte  själv  träder  in  i  världen  som studeras.  Det  är  nödvändigt  att 

komma så nära det sociala utbytet som möjligt och det är först när spelare loggar in och 

spelar som en observation kan ske (Eklund & Johansson, 2010). Jag ansåg därför att det 

bästa  sättet  att  studera  den  här  formen  av  organiserad  social  interaktion  inom  massiva 

onlinespel var att sätta mig själv i en position där jag skulle få en autentisk förståelse och bild 

av faktiska händelser. Detta för att kunna samla in så genuin data som möjligt. 

För att inte genom min påverkan och närvaro förvanska den data jag samlade tog jag en 

passiv  roll  i  organisationen  och  spelandet,  då  det  är  omöjligt  att  observera  den  sociala 

interaktionen om man inte själv har en avatar i spelet. Jag valde följaktligen att inte sätta mig 

i en position där jag skulle bli tvungen att ta beslut eller leda någon del av gruppen, då detta  

till en mycket större grad skulle påverka datan jag genererade. Eftersom jag inte heller är en 

av  de  mer  kända  spelarna  inom  spelargemenskapen  borde  mitt  deltagande  därför  inte 

påverka  deltagarnas  beteende  under  spelsessionerna.  Observationerna  jag  genomförde 

spriddes ut över fem dagars tid för att generera varierad data. Jag valde att observera spelet 

under kvällstid  mellan två och tre timmar per  dag,  detta  för spelare  är  som mest aktiva  

7



mellan klockan 18:00 och 00:00. Under denna tid sker också flest välorganiserade uppdrag 

inom gruppen.

Ducheneaut & Moore menar att genom deltagande observationer av virtuella etnografier 

skapas förståelse för spelares perspektiv av hur livet där är. Detta perspektiv intensifierar och 

befäster insikten i de naturliga spelarbeteende jag spelat in på video. Genom att granska de 

videor  jag  har  tillsammans  med  mina  egna  upplevelser  går  det  sedan  att  identifiera  de 

primära typer av social interaktion som spelar engagerar sig i. Genom dessa observationer 

kan man sedan se hur spelare utvecklar de färdigheter som krävs för att delta fullständigt och 

meningsfullt i spelet (Ducheneaut & Moore, 2005).

Jag kontaktade en stor organisationerna inom spelet och frågade om tillåtelse att följa 

dem i realtid när de ägnar sig åt dagliga aktiviteter och uppdrag, både spontana sådana som 

sker utan planering, men även kvälls-sessioner som är kraftigt organiserade. Dessa kvällar,  

dubbade ”taktiska torsdagar” är väl organiserade och till för den skara som tar spelet på lite 

mer allvar och söker att få ut lite extra av sitt spelande och engagemang.

Vid tillfället då jag  utförde observationer (03052013) fanns det  954 medlemmar i  den 

militära  styrka jag hade placerat  mig  själv  i.  Uppskattningsvis  var ungefär hälften aktiva 

spelare som varit online inom de närmaste två veckorna. Under mina observationer märkte 

jag att det fanns ett par utmärkande beteenden hos spelarna, detta ledde till att jag genom 

grundad kodning bestämde mig för att leta efter samband och försöka hitta teman i spelarnas 

beteende och spelsätt. Något som ganska tydligt utmärker spelare och deras spelstil är valet 

av klass. Jag kategoriserade sedan upp vad jag observerat i fem olika grupper.

3.2 Intervjuer med utvalda spelare

Den andra källan jag  har använt  för att generera data med avsikt  att  öka förståelsen för  

identitetsskapande i  onlinespel  är semi-strukturerade inspelade intervjuer med hjälp utav 

Skype.  Jag  valde  att  grunda  forskningen  i  två  olika  källor  och  tillvägagångssätt  för  att 

intervjuer ger en mer konkret, djupgående insikt i skillnader mellan personers egen-skapade 

identiteter online och de identiteter som existerar utanför - ”offline”.

För att kunna göra jämföranden mellan off- och onlineidentiteter krävdes att jag tog reda 

på något om hur spelare beter sig utanför spelet. Jag valde ut spelare med separata kulturella 

bakgrunder och geografiska  belägenheter.  Jag hoppades också kunna hitta  personer  med 

olika yrken och livssituationer, för att få ett brett urval och för att kunna förstärka min idé om 

möjligheterna  med  identitetsskapande  på  Internet.  Jag  observerade  även  hur 

intervjudeltagarna  uppförde  sig  i  gruppen  som  helhet  då  detta  är  väsentligt  för 

identitetsskapande. Burke & Stets (2010) menar att någons identitet generellt är sammansatt 

av självbilder som uppstår från de reflexiva aktiviteter man engagerar sig i vid deltagande i 

särskilda grupper.
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Figur 1. Illustrationen visar genomförd datagenerering (tid spenderad samt hjälpmedel)
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4. Resultat

I den här delen kommer jag inledande presentera spelet där jag baserade min datainsamling, 

och sedan förklara datakällorna och intervjuerna som genomförts. Resultatsdelen avslutas 

med att visa de fem spelarkategorier jag tycker mig ha identifierat.

Den virtuella  plattform jag  valt  att  använda för  att  utföra  etnografiska  studier  är  det 

massiva  onlinespelet  PlanetSide  2  (www.PlanetSide2.com, 2013),  då  det  erbjuder  en  bra 

miljö för sociala utbyten och kräver samarbete och koordination för att nå spelets mål. För att 

bäst lyckas krävs en grad av samverkan och organisation, och detta i sin tur framkallar olika 

roller inom spelet. Rollerna inkluderar inte bara de ”klasser” man uttryckligen väljer i spelet, 

utan även roller gällande ansvarstagande, organisation och ledarskap.

4.1 Forskningskontext: PlanetSide 2

Som plattform för min fallstudie valde jag att använda spelet PlanetSide 2, som släpptes 20 

November 2012 och är ett spel av genren MMO utvecklat av Sony Online Entertainment.  

Man  spelar  i  förstapersons-vy  i  en  futuristisk  värld  där  tre  militärmakter  strider  om 

resurserna på en planet upptäckt efter att jorden förstörts på grund av ett ödeläggande krig1. 

Figur 2. Bild från spelet som visar gränssnittet, med textchat uppe till vänster.

1 För mer information, samt videor som illustrerar spelet: https://www.planetside2.com/media?
category=videos
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Figur 3. Bild från spelets inbyggda affär där man kan betala pengar för att modifiera sitt 

utseende med olika sorters kamouflage, dekaler eller utrustning.

Spelet är helt gratis att spela, men inkluderar en onlineshop där man kan betala verklig 

valuta för att förvärva bonusar som bland annat gör att man når mål snabbare. Det finns 

även  möjlighet  att  köpa  ny  utrustning  till  sin  karaktär  och  sina  fordon.  Detta  är  väldigt 

vanligt att spelare gör då det är enda sättet att åtskilja sig från mängden. Det händer att upp 

till hundra spelare rör sig på en liten yta eller inuti en och samma byggnad och då är det bästa 

sättet att göra sig igenkänd att modifiera sitt utseende. En del föredrar att använda sig utav 

den utrustning och kamouflage som gör att risken att bli upptäckt av fiendeögon minskar, 

medan  andra  spelare  bryr  sig  mindre  om  detta  och  använder  istället  stora  dekaler  och 

färgglad apparatur  för att sticka ut (se Figur 3.)

Miljön där spelet utspelar sig är den fiktiva planeten Auraxis som i spelets nuvarande form 

har  tre  drastiskt  olika  kontinenter  som  alla  är  resursfyllda  territorier  de  tre  stridande 

fraktionerna vill kontrollera.
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Figur 4. Tabell som visar de spelbara klasser som ingår i spelet, samt deras verktyg och 

ansvarsområden.

När användare börjar spela får de välja att ingå i en av tre rivaliserande människofraktioner: 

lasergevärsskjutande aliendyrkarna Vanu Sovereignty, auktoritär-styrda kolonisterna Terran 

Republic, samt New Conglomerate, en grupp av utstötta frihetskämpar. Innan man får börja 

spela måste man också välja en klass att spela. I PlanetSide2 finns det sex klasser att välja 

mellan,  alla  väldigt  olika  varandra  (se  Figur  4.).  Förutom det  faktum att  de  har  mycket 

varierade arsenal av vapen att bruka, innehar de alla olika verktyg. Dessa verktyg påverkar till 

hög grad hur man samarbetar med andra spelare, och främst hur mycket ansvar man tar i  

spelet, gällande andras överlevnad och uppdragets framgång.

Man har sedan möjligheten att bli rekryterad av en Outfit (militär styrka), vilket är en 

samling spelare som enkelt kan kommunicera med varandra och går under samma fana och 

namn. Väl med i en Outfit kan spelarna tillsammans skapa en Platoon (Pluton) vilket gör det 

möjligt inom plutonen kommunicera samt för att underlätta samarbete se de andra spelarna 

på en karta. Plutonen delas i sig upp i fyra Squads (Trupper), vilka alla kan rymma upp till 

tolv personer (se Figur 5.) Vid en del tillfällen under mina observationer involverades mellan 

fyra och fem fulla plutoner samtidigt, vilket resulterar i att personen som är högsta ledare har  

över 200 andra spelare under sin kontroll.
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Figur 5. Illustrationen visar hur spelare delas in i grupper under uppdrag.

Tillsammans beger sig vanligtvis plutonen över det massiva landskapet till ett gemensamt 

mål där de strider mot en eller två fiendefraktioner över kontrollen av de lokala resurserna.  

Målen  i  sig  är  oftast  en  grupp  byggnader  där  man  behöver  ett  antal  spelare  på  varje 

kontrollpunkt för att erövra zonen. Zonerna varierar i storlek och kan vara allt från enstaka 

försvarslösa byggnader till gigantiska fabriker som tillåter den kontrollerande fraktionen att 

konstruera  militära  fordon.  Erövrandet  av  de  större  målen  kräver  därför  en  viss  mängd 

koordination och samarbete, vilket i sin tur kräver ledare – positioner som spelarna själva får  

utnämna.

4.2 De typiska spelarna

Med de intervjuer jag genomförde ville jag gå djupare in på skillnader och likheter mellan 

identiteten utanför spelet, och den identitet som spelaren skapat sig själv inom spelet och på 

Internet.  Jag  valde  att  intervjua  tre  olika  personer  med  väldigt  olika  liv  och  kulturella 

bakgrunder. För att dölja intervjudeltagarnas identitet har jag anonymiserat deras namn, och 

istället givit dem liknande benämningar.

4.2.1 MrFinicky 

Den första intervjun jag genomförde var med med en grekisk 29-årig man. Han lever ensam i 

en  lägenhet  en  grekisk  stad  och  arbetar  som  nätverkstekniker  på  ett  lokalt  mellanstort 

företag. På sitt arbete har han inte särskilt mycket ansvar, utöver att se till att datorer och  

Internet  fungerar.  Han har  där inget  ansvar  över  andra människor  eller  deras  beteende. 

Personlighetsmässigt anser sig  ”MrFinicky” vara ganska timid och tillbakadragen offline, och 

är  inte  den som brukar  ta  kommandot i  vänskapskretsen.  De vänner han umgås  med är  

främst arbetskamrater, ett slags forcerat umgänge. Han reflekterar på följande sätt angående 

val av umgängeskrets: 
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”Arbetskamrater blir det väl naturligt att man hänger med, men i online får man ju 

välja helt själv vilken grupp man vill tillhöra.”

MrFinicky började spela datorspel vid 20-års ålder men det är först de senaste åren som 

han aktivt involverat sig i onlinespel med sociala aspekter. Han ser sig själv i spelet som en  

ganska viktig del av organisationen, något jag under observationer har lagt märkte till att han 

är faktiskt är. MrFinicky framstår som en aktiv ledare som ställer höga krav på inte minst 

sina medspelare, utan även sig själv. Han berättar att han efter en spelsession där han agerat 

ledare för en eller flera plutoner ofta söker feedback från sina lagkamrater. Detta för att han  

anser att det i spelet är viktigt att göra att bra jobb, och för att det är ett bra sätt för honom att 

få bekräftelse för något han bryr sig om. MrFinicky säger att hans jobb oftast inte är en bra  

källa för återkoppling och det kan anas ett samband mellan avsaknaden av detta och det 

faktum att han tar en relativt stor roll inom spelet.

MrFinicky anser att MMOs kan vara ett utmärkt substitut för personer som inte upplever 

så mycket socialt umgänge i livet offline och säger sig ha en förkärlek till just den genren av 

spel, då man får bygga sitt eget jag utan förutfattade meningar från medspelarna. MrFinicky 

menar att han själv föredrar det sociala umgänge han får ut av att spela online och säger 

följande om att inte dela hobbys med sina bekanta offline:

”Tyvärr delar jag inte så mycket intressen med mina IRL-kompisar, så det är trevligt att 

enkelt kunna gå online och vara del av en community.”

4.2.2 RIDEFOWL

Intervju nummer tre var med en 25-årig svensk man, som tillsammans med sin flickvän bor i  

en  lägenhet  i  en  mellanstor  stad  södra  Sverige.  ”RIDEFOWL”  studerar  just  nu  sin  sista 

termin på en samhällsvetenskaplig utbildning på stadens universitet. Enligt honom själv tar 

han vid  grupparbeten vanligtvis  en position där han åtminstone till  en viss  grad överser 

andras uppgifter, men brukar oftast inte försöka kontrollera resultatet.  

RIDEFOWL har spelat TV- och datorspel så länge han kan minnas, och började vid 2000-

talets  början  även  spela  spel  med  andra  människor  över  Internet.  Inom  spelet  tar 

RIDEFOWL emellanåt hand om ledandet en pluton, han berättar dock att han föredrar att 

dirigera  mindre  grupper,  då  man  enligt  honom  kan  ha  bättre  individuell  kontakt  och 

kommunikation med samtliga av sina lagkamrater. Han ser sig själv som en ganska lättsam 

och hjälpsam personlighet i spelet, och vid de genomförda observationerna märktes det att 

folk gärna kom till honom med frågor.

RIDEFOWL menar att han tycker att det är uppenbart att spel där man samarbetar för att 

uppnå något  slags  mål  bidrar  till  en bättre  självkänsla  även i  sociala  situationer  utanför 

spelet. Han anser att om man har ett gott umgänge i spelet påverkar det en positivt även 

offline, men att det också kan ske på omvänt sätt – en dålig upplevelse online kan skapa 

negativa efterdyningar även utanför spelet. Dock är valet av kontext oftast enklare är göra på  

Internet, då det mesta endast kräver ett fåtal musklick eller knapptryckningar.
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4.2.3 AbstruseDaydream

Den tredje intervjun var med en brittisk 34-årig man som bor med sin fru och två barn i ett  

hus utanför en engelsk stad. ”AbstruseDaydream” är projektledare på ett lokalt medieföretag. 

För AbstruseDaydream hör det till vardagen att leda och organisera andra människor, och 

utnyttja deras potential så gott det går.

AbstruseDaydream har sedan MMO-genrens stora genomslag 2004 då World of Warcraft 

släpptes kontant involverat sig i organisation av medspelare, så även i PlanetSide 2. Han är  

relativt sällan med på slagfältet i direkta konflikter, utan föredrar att ta en position som ger 

god  generell  översikt,  vilket  som  han  själv  uttrycker  det  ”ger  möjlighet  att  ta  de  bästa 

strategiska besluten”. En position som passar honom bra är pilot för större transportflygplan 

då han får bra uppsikt över sina medspelare och har ansvar för att de tar sig till rätt plats.  

Han  involverar  sig  även  i  delar  som  står  utanför  spelet,  så  som  administrerande  av 

röstkommunikation och forum. 

AbstruseDaydream anser själv att onlinespel möjligtvis har hjälpt honom att utvecklas i 

sociala sammanhang och tror att det kan vara givande för folk med problem att tala inför folk  

att spela MMOs. Han menar att han redan innan han började spela onlinespel hade vana att 

tala inför folk men att han har skapat sig en större förståelse för andras preferenser. För  

AbstruseDaydream handlar spelet främst om underhållning, då han tycker att han har ett 

gott socialt umgänge utanför spelet. När han är med vänner är han likt i spelet ofta den som 

tar på sig att organisera och planera.

4.3 Kategoriserat spelarbeteende

Under  mina  observationer  märkte  jag  att  det  fanns  ett  par  typiska  teman  hos  mina 

medspelare,  vilket  ledde  till  att  jag  sökte  efter  utpräglade  beteenden.  Jag  kategoriserade 

sedan  upp  vad  jag  observerat  i  fem  olika  grupper.  De  fem  grupperna  representerar  de 

ärketyper av spelare jag anser att man kan dela upp spelarbasen i.

4.3.1 Tyst deltagande 

Under denna kategorin återfinns inte särskilt många spelare då spelet, och genren generellt, i  

sig är väldigt kommunikationsdrivet, vilket leder till att majoriteten av spelare införskaffar en 

mikrofon  att  koppla  till  datorn.  Det  betyder  dock  inte  att  alla  som innehar  en mikrofon 

använder röstkommunikationen, vissa väljer avsiktligt att inte vara del av tvåvägskontakten. 

Antalet spelare som helt undviker att delta i någon som helst dialog utgör en väldigt liten del  

av spelarbasen. Dessa spelare kan man ofta se vandra ensamma, utan övergripande mål.

Typisk  klass/roll: Ensamvargar  som  inte  kräver  explicit  samarbete  med  andra.  Ofta 

Infiltrator eller Assault av någon typ. 

4.3.2 Uteslutande vital kommunikation

Jag  uppskattar  att  majoriteten  av  spelarna  tillhör  antingen  denna  eller  nästa  (4.3.3) 

kategorin. Spelare i denna kategori håller kommunikation kort och koncist. De svarar när de 

blir tilltalade, men är sällan de som initierar ett samtal eller uppmärksammar händelser i  

spelet genom att använda röstkommunikation. Många som tillhör den här kategorin föredrar, 

trots begränsad kommunikation att tillhöra en pluton.
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Typisk klass/roll: Först när en spelare uppnår någon form av kommunikation kan den 

med gott resultat anta roller som samverkar ihop med andra. Ofta Assault, men även till viss  

grad Combat Medic.

4.3.3 Måttlig dialog

Spelare som tillhör denna kategori är av typen aktiva deltagare som vid fiendekontakt inte 

tvekar  att  uppmärksamma allierade  genom att  höja  rösten.  Spelare  jag  placerat  i  denna 

kategorin  är  inte  de  som hörs  oftast  eller  tar  störst  plats,  men de  har  inte  heller  något 

problem att med hjälp av rösten påpeka sina observationer. De är inte typiskt involverade i 

diskussioner  angående  saker  som  inte  rör  spelet,  utan  har  mest  ett  intresse  av  att 

tillsammans slutföra uppdrag. Spelare av den här typen spelar nästintill alltid tillsammans 

med en pluton, då de söker sig till någon form av organiserat spelande.

Typisk klass/roll: En spelare med kontinuerligt  måttlig  dialog spelar ofta  klasser  som 

fungerar bäst när de stödjer någon annan spelare i form av Engineer eller Combat Medic.

Den intervjudeltagare  som passade bäst  i  den här  kategorin  är  RIDEFOWL,  som inte 

tenderar att vara den som pratar mest eller kräver mest uppmärksamhet, men säger följande 

om det sociala umgänget i spelet:

”Det sköna med att logga in och spela är att de (medspelarna) bara känner mig som 

RIDEFOWL, och jag döms endast för beslut in-game.”

4.3.4 Konstant stor närvaro

I denna indelningsgrupp är spelarna väldigt vana vid och bekväma att vara någon som tar 

stor plats. De är väldigt aktiva på röstkanaler och diskuterar inte bara saker som rör spelet,  

utan  även  vardagssaker.  Dessa  individer  utvecklas  naturligt  att  bli  välkända  inom 

organisationen,  och  tillhör  ofta  det  övre  skiktet  rent  aktivitetsmässigt.  Denna  typen  av 

spelare utvecklas ofta till att ta ansvar och leda någon form av grupp.

Typisk klass/roll: I denna kategori är det vanligt att man finner klasser som tjänar mest 

på att ha någon som dedikerat står bakom deras rygg och ständigt ger stöd. Att se en spelare 

som är mycket aktiv via röstkommunikation ta kontroll över en Max, och dra nytta av en 

spelare som agerar Engineer är därför vanligt. Till den här kategorin hör spelarna som mest 

högljutt tar riskfyllda initiativ. Med anledning att de ofta är beroende av andra spelare är det 

väldigt ovanligt att en spelare som tillhör den här kategorin beger sig ut på egna äventyr.

En av intervjudeltagarna passade bra in under den här kategorin, då han ofta spelar en 

central roll och är mycket aktiv via röstkanaler. MrFinicky beskrev sin spelstil med följande 

citat:

”Att få vara uppmärksamhetens centrum och göra stor skillnad för gruppen är riktigt 

coolt!” 

4.3.5 Ledarroll som kräver viss pondus

Eftersom det finns ett begränsat, mycket lägre antal positioner där det för framgång krävs att  

personen i fråga innehar vissa ledaregenskaper är antalet spelare i denna kategori ganska 
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litet. De som tillhör ledar-kategorin är oftast välkända inom det sociala nätet och utvecklar 

naturligt en vana att ha makten att kontrollera och styra andra spelare. Den här typen av 

spelare existerar endast i välorganiserade plutoner, där de besitter någon form av kontroll  

eller makt.

Typisk klass/roll: Spelarna jag sorterat under denna kategori fokuserar oftast på en högre 

organisation och stirrar därför sällan ner ett gevärssikte. Ledare tar därför ofta avstånd från 

att göra skillnad på själva slagfält, och tar hellre kontroll över mer övergripande strategiska 

aspekt. 

En spelare som perfekt passade in i Ledare-kategorin var AbstruseDaydream som beskrev 

varför han så gärna tar ledarroller: 

”Att få övervaka en grupp på flera hundra som ögonblickligen följer de order jag ger är 

en ganska fantastisk känsla jag tror väldigt få förunnas.”
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5. Diskussion

Syftet  med  den  här  uppsatsen  var  att  öka  kunskapen om människors  gruppbeteende  på 

Internet samt hur anonymiteten används för att skapa en (eventuellt ny) identitet. Därför 

vägleddes denna uppsats av följande forskningsfrågor. Hur använder spelare av MMOGs den 

nästintill  totala anonymiteten för  att  presentera eller förändra sina identiteter online? På 

vilka  sätt  används  onlinespel  som  plattform  för  socialisering  och  utvecklande  av 

gruppdynamik? Genom att genomföra passivt deltagande observationer i PlanetSide 2 samt 

semi-strukturerade intervjuer med utvalda spelare kunde jag generera data gällande MMO-

spelares identitetsskapande och hur de vill framställa sig själva en social miljö online. 

I  det  inledande  stadiet  av  denna  studie  var  det  en  utmaning  att  hitta  definitioner  av 

spelartyper  och  typiska  beteenden,  då  jag  hade  uppfattningen  att  det  inte  skulle  gå  att 

kategorisera. Detta ändrades dock när jag under observationerna la märke till hur mycket 

eller  lite  röstkommunikation  de  enskilda  spelarna  valde  att  involvera  sig  i.  Gällande 

skillnader i individers identiteter de har online och offline hade jag en föreställning att det 

skulle  finnas  divergens  pga  anonymiteten  Internet  genererar.  Efter  analys  av  data  som 

samlats in ansåg jag att skapandet av en modell skulle kunna förenkla och visualisera de 

beståndsdelar som ingår i en identitets födelse, detta ledde till 

5.1 Onlinespelens socialisering

Applicerar man Ducheneaut & Moores (2005) teori beträffande tre sätt de anser att MMOs 

främjar utvecklingen av sociala färdigheter på den data jag samlat finner man, trots det skilda 

forskningssammanhanget, att speldesignen starkt påverkar hur spelare relaterar till varandra 

rent socialt (se relaterad forskning, avsnitt 2). 

Skapandet  av  uppgifter  som idealiskt  kräver  och framhäver  samarbete  mellan spelare, 

finns det en tydlig förekomst av dessa i PlanetSide 2. En ensam spelare kan inte uträtta några 

stordåd själv, så ett behov av lagarbete är underförstått. Fördjupning av detta framtvingade 

samarbete sker explicit då två eller flera spelare delar ett fordon och sköter olika uppgifter.  

Vad som också anses vitalt för utvecklandet av sociala förmågor är förekomsten av skillnader 

mellan de olika val, klasser och stridsroller en spelare väljer. Hade alla spelare i PlanetSide 

haft  samma  förmågor,  verktyg  och  användningsområden  hade  detta  kvävt  det  behov  av 

samarbete  som  skapas  när  det  finns  skillnader  att  väga  upp.  Under  mina  observationer 

märkte jag denna typen av interaktioner i både små och stora skalor, och spelarskillnader kan 

ses i den symbios som existerar mellan de olika rollerna i spelet (se Figur 4.) Den tredje delen  

av vad Ducheneaut & Moore anser utgör grunden till den sociala utveckling som potentiellt 

sker i  MMOGs är förekommandet av så kallad ”downtime” -  tidsperioder då spelare inte 

behöver fokusera på själva spelet utan kan lättsamt kommunicera med medspelare. Under 

mina observationer fann jag inte direkt några tidpunkter då detta kunde appliceras på vad 

som skedde i PlanetSide, utan ansåg istället att den kontinuerliga kommunikation som sker 

mellan är substitut för denna faktor.

Jag anser att mina egna resultat också tyder på att onlinespel kan vara en social aktivitet 
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och att spelare inte alls behöver vara socialt introverta, något som också utav dåligt insatta 

varit  ett  antagande.  Resultaten  pekar  inte  bara  mot  att  MMOGs  är  en  plattform för  att 

socialisera med personer man är bekant med, utan framhäver även social interaktion mellan 

två för varandra tidigare helt okända människor. Detta forcerade sociala utbyte gynnar både 

spelupplevelsen rent underhållningsmässigt men har även potentialen att höja en persons 

sociala kompetens och självbild.

Figur 6. Illustrationen visar en egenskapad modell som ämnar exemplifiera hur en identitet  

möjligtvis kan skapas genom mötet av tre dimensioner: En individs uppfattning om sig 

själv/personen den utger sig för att vara, andras uppfattning av personen i fråga, samt i 

vilket kontext de möts.

5.2 Identitetsskapandets beståndsdelar

Enligt Burke & Stets (2010) skapas en identitet genom en självidentifikationsprocess där en 

individ kategoriserar sig själv och känner sig som en del av en eller flera organisationer eller 

sociala  grupper.  Vid  studierna  gjorde  jag  ett  antal  intervjuer  där  jag  avsiktligt  sökte 

information om skillnaderna mellan  spelaren offline  och  online.  Analysen av  datan,  som 

visade på  att  spelare  hanterade separata  identiteter  i  och utanför  spelet.  Detta  ledde  till 

funderingar  över  vad  som  spelar  in  i  skapandet  av  en  identitet.  De  grundstenar  som 
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faktorerar  in  i  skapandet  av  en  identitet  är  vad  jag  tyckt  mig  kunna  utläsa  av  mina 

undersökningar följande: Den bild jag har av mig själv/den jag utger mig för att vara inför 

andra, den bild andra personer har av mig eller den jag utger mig för att vara, samt i vilken  

kontext skapandet utspelar sig. Detta kände jag var viktigt då plattformen och den omgivande 

miljön verkar spela in identitetsskapandet. Med dessa tre faktorer i åtanke skapade jag sedan 

en modell 

En spelares skapande av sin identitet i PlanetSide påverkas alltså inte bara av det han 

utger sig för att vara vid introduktion till spelet, utan även det bemötande han får av en grupp 

redan etablerade identiteter. Jag tolkar min data som att ju mer en spelare tillför vid mötet av  

de tre faktorerna, ju större identitet skapas. En spelare som inte har något intresse av att  

utnyttja eller påverka det kontext han befinner sig i blir  av gemenskapen ansedd som en 

”liten” identitet. Detta behöver inte nödvändigtvis vara något negativt, då kategoriseringen av 

spelarbeteende tyder på att vissa spelare föredrar att inte vara någon, för att uttrycka sig 

krasst, ”minnesvärd” identitet.

Något jag anser framkom genom intervjuerna som genomfördes var att anonymiteten som 

Internet  och  onlinespel  presenterar  ger  en  chans  till  skapande  av  identitet.  Graden  av 

anonymisering  verkar  dock  variera,  då  vissa  spelare  utnyttjade  helt  separata  identiteter. 

AbstruseDaydream  verkade  använda  PlanetSide  som  ett  ytterligare  utlopp  för  sina 

ledarskapsegenskaper,  och  behöll  majoriteten  av  sin  offlineidentitet,  medan  MrFinicky 

visade tecken på att han tagit tillfället i akt för att etablera en ny identitet. RIDEFOWL visade 

ej radikala skillnader på något sätt, vilket jag anser än en gång pekar mot att skapandet av en  

ny identitet på Internet är frivilligt men högst möjligt. Idealiskt hade fler intervjuer utförts då 

det  tydligare  framgått  i  vilken  generell  riktning  spelare  väljer  att  gå  vid  ett 

identitetsskapande.
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6. Slutsats

Jag tycker mig genom min analys kunna förstärka mycket relaterad forskning som tyder på 

att  massiva  onlinespel  har  potential  att  vara  mycket  sociala,  och  kan  i  många  fall  vara 

utvecklande för individens sociala kompetens. Det paradigmskifte som har flyttat vårt sociala 

umgänge till Internet behöver alltså inte innebära negativa konsekvenser utan kan istället ses 

som en naturlig utveckling där valet att välja sällskapstillhörighet är ens eget. Denna enkelhet 

att själv välja deltagande innebär alltså stora möjligheter att söka sig till umgängeskretsar 

man vill tillhöra, samt undvika sociala kontexter man inte är intresserad av. 

Trots att fler intervjuer potentiellt  hade bidragit  med ytterligare  data anser jag att  det 

framgår efter analys av intervjuerna att spelare i olika grader använder Internet och specifikt 

MMOGs  att  skapa  sig  ett,  i  jämförelse  med  deras  identitet  offline,  ”nytt  Jag”.  Detta  är 

självklart något som varierar mellan spelare men det tycks inte ovanligt att just ansvar och 

social  närvaro  är  aspekter  som  spelare  utnyttjar  anonymiteten  till  att  förändra.  Efter 

observationer  och  analys  av  data  skapade  jag  en  modell  som  på  ett  enkelt  sätt  ämnar 

definiera tre basala faktorer för skapandet av en identitet. Denna modell anser jag med fördel 

kan  appliceras  på  identiteter  online  för  att  skapa  förståelse  om  beståndsdelar  och 

förklaringar.

För  att  få  en  mer  djupgående  förståelse  för  vad  onlinespel  kommer  att  betyda  för 

socialisering i framtiden krävs nog ytterligare forskning där man undersöker vad exakt det är 

spelare  själva  anser  att  de  attraheras  av.  Om  utvecklingen  fortsätter  i  samma  riktning 

kommer vi spendera mer och mer tid online, bland digitala sällskap, vilket leder till att de 

identiteter vi skapar för oss själva på Internet kommer vara allt mer intrikata delar av våra  

personligheter. Eftersom mycket av forskningen som existerar nu fokuserar på identiteten 

som  skapas  i  spelet,  anser  jag  att  det  vore  intressant  om  ytterligare  undersökningar  av 

samband  mellan  personlighet  online  och  offline  genomfördes.  Något  som  tyvärr  inte 

undersöks i  de observationer jag genomfört  är  identitetsskapande ur ett  genusperspektiv. 

Vilka eventuella skillnader existerar mellan män och kvinnor gällande utnyttjandet av den 

anonymitet  Internet  erbjuder?  Denna  frågeställning  tycks  vara  ett  av  många  möjliga 

trappsteg till vidare forskning inom området identitetsskapande online.
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