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Abstract 
The goal of this essay was to study if the way gaming review sites presented their 

review evaluation has any influences the level of product involvement in the users it 

attracts. The assumption we did during the essay was that there was a connection 

between user’s level of product involvement and the quality of the community. To test 

this assumption we started out by performing observations on the comment sections 

in three gaming news sites which varied in their method for evaluating games. The 

result of these observations showed a significantly higher community quality in one of 

the websites. To see if this had any connection to the level of product involvement in 

the users and their preferences regarding evaluation method in reviews we 

distributed a questionnaire in gaming forums. The overall result of this essay showed 

that the review site which didn’t show a number in its scoring had the higher 

community quality but no connections could be found between this and level of 

involvement users had regarding gaming. 
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1. Inledning  

Internet är en fantastisk plats. Vilka intressen en person än har går det att hitta diskussioner 

och åsikter ifrån andra intresserade kring det mesta. Har du frågor du vill ha besvarade kring 

dina intressen eller undrar du om produkten du tänkt köpa har gjort andra likasinnade 

användare nöjda eller inte så erbjuder Internet en plattform där det mest troligtvis finns svar 

på dessa frågor. Internet kan också vara en fruktansvärd plats, du söker likasinnade för att nå 

bra information eller insikt kring dina intressen men finner bara ett hav utav negativa 

kommentarer och personliga påhopp i de inlägg som gjorts av andra användare.  

Motivationen till att påbörja detta arbete var att vi, författarna, har varit spelintresserade 

under större delen utav våra liv och har tidigare erfarenhet av både bra och dåliga sociala 

interaktioner kring datorspel. Vi ville få svar på vilka olika faktorer som påverkade dessa 

interaktioners kvalitet eftersom detta är något vi interagerar med dagligen och har filosoferat 

länge kring.  

Som vi redan konstaterat finns det både bra och mindre bra sociala erfarenheter att 

uppleva eller platser att besöka på Internet. Detta är kanske ett uppenbart påstående för alla 

med någon form av erfarenhet av att leta information eller delta i diskussioner på Internet. 

Har du någonsin besökt och granskat kommentarer utav andra användare angående en 

artikel eller recension på webbplatser för TV och datorspel är chansen stor att du råkat ut för 

både hjälpsamma och insiktsfulla samt mindre hjälpsamma inlägg. Är det så att det är mer 

sannolikt att hitta de hjälpsamma inläggen på specifika webbplatser? Detta leder till frågan 

vad dessa webbplatser har gjort rätt. Är strikta regler och hård administration av 

användarnas interaktioner svaret? Kanske det finns mer fundamentala aspekter som har 

inverkan på om en nätgemenskap bidrar med en trivsam och informerande miljö. Ligger 

svaret kanske i att olika användargrupper beter sig olika inom nätgemenskaper de besöker? 

Användare som är mer intresserade och engagerade i ämnet webbplatsen diskuterar kanske 

prioriterar att bibehålla en bra nätgemenskap högre än en användare med en lägre grad utav 

engagemang. Om detta antagande skulle visa sig vara sant så är det i sin tur av intresse vad 

som får dessa användargrupper att besöka specifika webbplatser. Är det så att webbplatsens 

metod för att redovisa sina recensioner kan påverka detta? En webbplats för recensioner som 

redovisar sina betyg i en snabbläst numrering är kanske attraktiv för en användare med en 

låg grad utav engagemang. En numrering i betyget borde däremot inte vara av lika stor 

betydelse för en användare med en hög grad utav intresse och engagemang. Detta då den 

högt engagerade användaren föredrar att ta sig tid att läsa en utförlig artikel.  

1.1 Syfte & frågeställningar  

Arbetets syfte är att bredda förståelsen över vad som leder till högre kvalitet inom 

nätgemenskaper. Relaterat till detta syfte var dessa frågeställningar nödvändiga att besvara, 

dessa var:  

- Vilka skillnader i kvalitet går det att finna inom nätgemenskaper på existerarande 

webbplatser för spelnyheter och recensioner?  

- Hur påverkar spelnyhets- och recensionssidors metod för betygssättning vilken 

målgrupp som lockas till sidan?  

- Hur påverkar olika målgrupper nätgemenskapernas kvalitet? 
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1.2 Begreppsdefinition  

Här presenterar vi vanligt förekommande centrala begrepp för vår uppsats. Vi vill precisera 

vad vi menar med dessa begrepp i vår uppsats för att underlätta för läsaren då de kan ha en 

annan betydelse i ett annat sammanhang.  

Nätgemenskaper: En nätgemenskap är en plats på Internet där individer med olika 

bakgrunder förs samman på grund av ett gemensamt syfte. En gemenskap handlar om en 

känsla av positiv samhörighet, grupptillhörighet och även interaktion och kommunikation 

inom gruppen. Nätgemenskaper är den sociala interaktion som uppkommer vid användandet 

av exempelvis Sociala medier, Diskussionsforum, chattar och bloggar (Skog, 2010). Alla 

nätgemenskaper består av följande fyra grundpelare (1) människor, (2) ett gemensamt syfte 

som för dessa människor samman, (3) Gemensamma regler och förhållningssätt för 

interaktion och (4) ett datorsystem som möjliggör interaktionen (Preece, 2000).  

Produktengagemang: Produktengagemang, engelsk översättning Product Involvement, är 

ett begrepp vi direkt lånat ifrån studier kring marknadsföring som används för att avgöra hur 

kunder prioriterar en produkt (Voorveld et al. 2011). Begreppet produktengagemang används 

i detta arbete för att avgöra användarnas grad av engagemang i förhållande till produkten 

spel. I förhållande till det här begreppet valde vi att kategoriera användarna som antingen 

hög-engagerade eller låg-engagerade beroende på nivån av produktengagemang.  

1.3 Avgränsningar  

Här redovisas avgränsningar vi varit tvungna att göra för att kontrollera studiens omfattning. 

Vi valde att inrikta oss på nätgemenskaper som existerar på spelnyhets- och recensionssidor 

och utifrån detta har vi avgränsat oss ytterligare genom att vi selektivt valde ut och utförde 

observationer på tre webbplatser av denna typ. Vi valde även att bortse från det skriftliga 

innehållet i de artiklar som webbplatserna innehöll och endast inrikta oss på om ett numrerat 

betyg som summering av en recensions bedömning hade en inverkan på vilken målgrupp 

som lockas till webbplatsen. För att undersöka om det existerade någon skillnad mellan 

webbplatsernas målgrupp valde vi att samla in generell information om användarna som 

kön, ålder, utbildningsnivå mm. Vi kategoriserade även användare som antingen högt- eller 

lågt-engagerade utifrån vissa fasta kriterier för att kunna se om de föredrar olika 

webbplatser.  
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2. Teori  

2.1 Mjukvara för social interaktion  

I sina studier av online-communityn Lunarstorm så argumenterade Skog (2010) för att 

mjukvarans utformning i viss utsträckning kunde ha inflytande på användarnas beteende. 

Han presenterar ett antal olika förslag gällande hur designen på webplatser ska utformas på 

sidor som präglas av sociala interaktioner och gemenskap. Tre viktiga beståndsdelar att 

sträva efter i designprocessen gällande webbaserade interaktiva miljöer är ansvarskyldighet, 

synlighet och medvetenhet då dessa innebär att användarna interagerar utifrån att de är 

medvetna om varandras agerande och närvaro. För att nätgemenskapen ska utvecklas och 

öka i antalet användare bör designen ske utifrån en distinkt idé om miljön och de sociala 

interaktionerna inom gemenskapen. Ytterligare förslag vill framhäva att fokus i designen ska 

ligga på den sociala interaktionen istället för endast funktionalitet och struktur (ibid).  

Den sociala interaktionen som uppstår inom en nätgemenskap påverkas av den 

underliggande tekniken och hur mjukvarumiljön är designad. Beteendet vid kommunikation 

som är textbaserad påverkas av olika faktorer som är relaterade till mjukvaran. Exempel på 

dessa faktorer är den visuella hastigheten för nya meddelanden dvs. hur lång tid det tar 

emellan att avsändaren har skickat meddelandet till att mottagaren tagit emot meddelandet, 

på vilket sätt presenteras meddelandena, i vilken ordning presenteras dem, hur filteras de av 

moderatorer, finns det tillgänglighet till ett arkiv av tidigare skrivna meddelanden och finns 

det möjlighet för publik och/eller privat form av kommunikation. Dessa faktorer påverkar 

beteendet för kommunikation inom nätgemenskaper men eftersom att alla faktorer inte är 

gällande för alla typer av nätgemenskaper och de kombineras på olika sätt kan beteendet för 

kommunikation skilja sig mellan dem (ibid).  

För att stödja argumentet som hävdar att det är viktigt att ha den sociala interaktionen i 

åtanke vid designen av en mjukvarumiljö har vi valt att citera Skog:  

 

(2010, 150) “Sammantaget kan vi konstatera att intentionerna hos de som designar 

mjukvaran inte fullt ut bestämmer hur den används eller ges mening. Utfallet av 

designbeslut är i detta sammanhang högst oförutsägbart eftersom medlemmarnas 

tolkning och användning inte kan kontrolleras. Mjukvarans mening skapas istället 

efterhand i ett socialt och kulturellt sammanhang.”  

2.2 Kvaliteten på nätgemenskaper  

För att bedöma kvalité inom nätgemenskap refererar vi till Skog (2010) som redovisar ett 

antal faktorer som gynnar nätgemenskapens utveckling och fungerar som förutsättningar för 

dess överlevnad. En av dessa faktorer som vi även tidigare presenterat som en av 

nätgemenskapens fyra grundpelare är, (1) det gemensamma syftet som för dessa människor 

samman. Detta kan vara att medlemmarna har en gemensam sysselsättning, aktivitet eller ett 

behov. (2) Medlemmarna deltar också gemensamt i gemensamma typer av aktiviteter. (3) De 

har en gemensam tillgång till de tjänster och den information som erbjuds. (4) De följer 

samma sociala normer. Ytterligare faktorer kring vad som definierar en attraktiv 

nätgemenskap är faktorer som handlar om att individen ska känna tillhörighet till 
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nätgemenskapen till skillnad från de tidigare faktorer som kretsar mer kring gemenskapens 

uppbyggnad och struktur. De faktorer som kretsar kring tillhörighet innebär att för att 

nätgemenskapen ska gynnas måste medlemmarna känna att de är respekterade, får sina 

behov uppfyllda, delar värderingar och levnadsvillkor och att de har inflytande på andra 

medlemmar i gemenskapen (Skog, 2010).  

Sociability och Usability är två begrepp som används för att beskriva vad en framgångsrik 

nätgemenskap bör innehålla och hur den bör byggas upp. Usability handlar om att 

medlemmarna i nätgemenskapen känner sig trygga dvs. att mjukvarumiljön är pålitlig och 

säker men även att sidan ska vara lätt att förstå och navigera sig igenom. Begreppet innebär 

också att det ska vara enkelt att uppfatta information och att interaktionen mellan 

användarna ska underlättas. Kort sagt handlar Usability om användarvänlighet. Sociability 

handlar om att utveckla samverkan mellan de tre första beståndsdelarna inom 

nätgemenskaper som tidigare nämnts vilket är (1) människor, (2) ett gemensamt syfte som 

för dessa människor samman och (3) gemensamma regler och förhållningssätt för 

interaktion. Hur det sociala förhållandet utvecklar sig mellan gruppmedlemmarna beror på 

hur reglerna för kommunikation och beteende utvecklas och sätts i praktiken för att skapa en 

social miljö där användarna trivs och syftet med interaktionen gynnas (ibid).  

2.3 Vad är en recension  

En recension är när en produkt eller tjänst presenteras, analyseras och utvärderas (Komvux 

Gotland, n.d). En recension kan presenteras på flera olika sätt till exempel genom 

användingen av video, ljud eller text. Ett recensionssätt som konsumenter ofta stöter på är i 

textform och detta för att allt fler och fler nätbutiker erbjuder recensionsmöjligheter för de 

produkter de säljer i denna form (Qiu, Pang & Lim, 2012). Vad alla recensioner har 

gemensamt, oberoende av hur de presenteras, är att de argumenterar för det omdöme 

recensenten anser att produkten eller tjänsten motsvarar (Komvux Gotland, n.d). Det 

omdöme en recensent ger en produkt kan vara i olika former, vissa använder sig av någon 

form av numerisk eller symbolisk skala i sin bedömning av produkten medan andra 

uppmanar läsare att bilda sig en egen uppfattning av produktens värde utifrån recensionens 

innehåll.  

Den information som recensioner ger använder sig konsumenter av när de planerar att 

köpa en viss produkt eller tjänst, detta genom att analysera recensionen och jämföra den med 

liknande produkters recensioner. Genom detta bildar sig konsumenten en uppfattning av 

olika produkters för- och nackdelar och kan därefter välja den produkt som passar 

konsumenten bäst (Doh & Hwang, 2009). Recensioner har alltså en påverkan på hur bra en 

produkt kommer att sälja, vilket leder till att det ligger i företags intresse att få så bra 

recensioner på sina produkter som möjligt (Ludwig et al. 2013).  

Det är inte bara recensionens innehåll som påverkar mottagaren utan vem som står 

bakom recensionen har också inverkan på recensionens tillförlitlighet. Eftersom att 

recensioner påverkar hur en produkt kommer att sälja är det viktigt för läsarens förtroende 

att recensenter inte skriver recensioner med en agenda att öka försäljningen av produkten, en 

strategi som vissa företag använder för att influensera konsumenters köpbeslut (Zhu & 

Zhang, 2010). Det är därför viktigt för den potentiella konsumenten att det är tydligt vem 
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som är avsändare av recensionen och om denna avsändare har någon koppling till företaget 

som säljer produkten. Recensenter brukar delas upp i två kategorier, professionella 

recensenter (professionell, n.d) samt konsumentrecensenter (konsument, n.d).  

2.3.1 Professionella recensenter  

Professionella recensenter är personer vars jobb är att recensera produkter och tjänster 

(professionell, n.d). Dessa personer besitter stor kunskap inom det område som de skriver 

recensioner. Professionella recensenter producerar material som presenteras i t.ex. en 

tidning eller webbplats med ett välkänt namn, detta gör så att recensionens trovärdighet ökar 

(Chen, Liu & Zhang, 2012). Professionella recensenter gör en subjektiv bedömning av 

produkten eller tjänsten som recenseras och denna bedömning behöver inte överensstämma 

med konsumenternas uppfattning av produkten (Basuroy, Chatterjee & Ravid, 2003). Detta 

kan bero på att t.ex. den professionella recensenten värdesätter vissa aspekter av produkten 

annorlunda mot för hur konsumenterna gör det.  

2.3.2 Konsumentrecensenter  

När en person köper en produkt och sedan recenserar den för andra personer att ta del av 

kallas denne för konsumentrecensent (konsument, n.d). Konsumentrecensioner anses vara 

trovärdiga och pålitliga på grund av att de är skrivna av vanliga människor vars intentioner 

inte är att marknadsföra och öka försäljningen av en produkt (Lee & Youn, 2009). 

Konsumentrecensioner brukar dock inte vara lika ingående och välformulerade som de 

professionella recensionerna. På grund av detta brukar konsumentrecensioner kompletteras 

med andra konsumentrecensioner, detta för att läsaren ska kunna skapa sig en helhetsbild av 

produkten (Doh & Hwang, 2009). Denna form av informationsspridning kallas för eWOM 

(electronic word of mouth) och innebär att produkten marknadsförs genom att personer 

diskuterar produktens positiva och negativa aspekter (Cheung & Lee, 2012).  

2.3.3 Produktens inverkan  

Hur populär, alltså hur många personer som kommer att läsa, sprida eller kommentera en 

viss recension beror inte endast på hur väl recensionen är utformad utan även på vilken typ 

av produkt som recenseras. Beroende på produktens egenskaper kan den delas in i följande 

kategorier; sökprodukt eller upplevelseprodukt. Produkter som tillhör sökprodukt kategorin 

är produkter vars egenskaper är enkla att värdera, t.ex. en hårddisks lagringskapacitet. 

Upplevelseprodukter är produkter vars egenskaper är svåra att beskriva och kräver känsla 

eller att man upplever dem, exempel på detta vore filmer och böcker (Cui, Lui & Guo, 2012).  

2.4 Produktengagemang  

Det är interaktioner mellan användare i nätgemenskaper på webbplatser för spelnyheter och 

recensioner vi har studerat. På grund utav detta betyder det att användarna i våra 

undersökningar besöker dessa webbplatser för att skaffa information och bilda en 

uppfattning kring en produkt som kan köpas. Användarna på dessa sidor är alltså potentiella 

kunder vilken gör det lämpligt att hämta inspiration ifrån teori och begrepp inom 

marknadsföring när användarna ska kategoriseras efter sitt engagemang för ämnet 

webbplatserna hanterar.  
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2.4.1 Engagemang  

Involvement eller engagemang på svenska är ett begrepp som används i studier inom 

marknadsföring och tillämpas för att beräkna människors prioriteringar eller 

uppmärksammande gällande exempelvis en marknadsföringsmetod. Individers grad av 

engagemang styr alltså hur aktiva eller passiva de är när de tar emot ett meddelande (Laurent 

& Kapferer, 1985). Konceptet kring engagemang är att begreppet är uppbyggt av tre aspekter 

som måste tas i hänsyn för att kunna avgöra en individs grad av engagemang. De tre 

aspekterna är personliga karaktärsdrag, stimuli och situationsbaserade karaktärsdrag. Dessa 

tre aspekter kan tillsammans eller var för sig influera en individs engagemang för en produkt 

eller ett meddelande (Zaichowsky, 1994).  

Begreppet engagemang vidare-definieras sedan av Zaichowsky (1994, 60) som “a 

motivational construct which partly relies on the antecedent factor of the person’s values and 

needs”. Zaichowsky (ibid.) argumenterar här för att denna definition öppnar upp för en 

underkategori av begreppet engagemang som kallas Affective Involvement som hanterar alla 

de känslomässiga stadier en individ kan känna angående ett objekt.  

2.4.2 Produktengagemang  

Det finns många typer av engagemang, men den typ vi kommer att använda oss av för att 

kategorisera användare i detta arbete är Product Involvement (Voorveld et al. 2011). Vi 

översätter detta begrepp till svenska och använder oss av ”produktengagemang” i detta 

arbete. Produktengagemang är ett begrepp skapat för att mäta hur viktig eller hur högt en 

kund eller användare värderar en produkt eller tjänst i sina liv (ibid.). Med andra ord kan 

man säga att begreppet är ett mått på hur kunden prioriterar produkten. Om en kund har en 

hög grad av produktengagemang blir det mer sannolikt att denne är mer mottaglig och aktivt 

söker efter information om produkten. Det blir också mer sannolikt att om kunden har en 

hög grad av engagemang så kommer han eller hon bli mer selektiv och söker sig till den bästa 

möjliga informationen som finns tillgänglig om produkten i fråga (ibid.).  

Dijkstra, Buijtels och Van Raaij (2005) argumenterar för att webbplatser är den mest 

effektiva plattformen för att informera kunder med en hög grad av produktengagemang om 

en produkt eller tjänst. Varför är då webbplatser en effektiv plattform för hög-engagerade 

kunder? Det finns två olika anledningar till detta att finna i tidigare teorier och litteratur. Den 

första och för detta arbete mest relevanta anledningen har att göra med 

informationprocessering som betyder att högt engagerade kunder är mer aktiva i sin 

informationsökning, de är troligtvis mer hängivna att läsa en ingående artikel och interagera 

med en webbplats för att nå informationen än lågt-engagerade kunder (Voorveld et al. 2011). 

Denna aspekt av teorin kring produktengagemang gör det lätt att se kopplingen till 

antagandet vi gör i detta arbete eftersom detta gör väldigt teoretiskt sannolikt att 

recensionssidor med bara en utförlig artikel och ingen numrering i sina betyg i större 

utsträckning lockar hög-engagerade än låg-engagerade kunder.  

Den andra anledningen som motiverar att webbplatser är ett bra medium för hög-

engagerade kunder har att göra med external information search. Detta begrepp hänvisar till 

att om kunder har en högre grad av produktengagemang anstränger de sig mer för att hitta 

information om produkten. Detta betyder att hög-engagerade kunder söker sig till den mest 

utförliga och bästa informationen som finns tillgänglig. Ser en hög-engagerad kund en 
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reklam-sketch angående exempelvis ett datorspel på TV kommer denna kund att söka sig till 

ytterligare information via andra medier. Graden av engagemang styr alltså vart kunder 

söker sig till för att få information om en produkt och webbplatser erbjuder här en effektivare 

plattform för ingående information än exempelvis en Tv-reklam (Voorveld et al. 2011). 
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3. Metod  

Uppsatsen har både en explorativ och deskriptiv ansats, detta betyder att information kring 

ämnet har samlats in för att sedan förklaras utifrån de frågeställningar uppsatsen har (Patel 

& Davidson, 2003). Vår intention med studien är att ta reda på mer om nätgemenskaper som 

finns på spelnyhets- och recensionssidor samt att försöka beskriva dess väsentliga delar. För 

att göra detta krävs det att en stor mängd data samlas in för att vi, författarna av denna 

uppsats, ska kunna skapa oss en bild av fenomenet. På grund av denna anledning har vi valt 

att använda både en kvalitativ samt en mer kvantitativt orienterad datainsamlingsmetod i vår 

undersökning. Vi valde en kvalitativ ansats i vår undersökning då det vi vill studera var 

sociala interaktioner, detta valde vi på grund av vad Svenning säger angående kvantitativt 

och kvalitativt tillvägagångssätt:  

 

(2003, 86) ”De kvantitativa metoderna skapar aggregerad kunskap utifrån individuella 

svarsfrekvenser, medan de kvalitativa skapar sociologiska data utifrån sociala samspel 

och interaktionsprocesser.”  

 

Den kvantitativt orienterade datainsamlingsmetoden användes för att ge en mer 

generaliserbar inblick i trender och beteendemönster hos användarna på de webbplatser som 

undersöktes. Vi kommer här nedan att presentera de två datainsamlingsmetoderna samt 

förklara hur vi har använt oss utav dessa tillvägagångssätt i vår undersökning av 

nätgemenskaper på spelnyhets- och recensionssidor. Vi kommer även att presentera vilka 

spelnyhets- och recensionssidor vi har valt att utföra våra undersökningar på, vilka unika 

aspekter som finns på varje webbplats samt vilka regler som webbplatsernas nätgemenskaper 

regleras efter.  

3.1 Förförståelse  

Den förförståelse för ämnet vi hade innan vi påbörjade arbetet var att vi under större delen 

utav våra liv haft ett starkt intresse för spel. Detta har medfört att vi deltagit i både bra och 

dåliga sociala interaktioner relaterade till datorspel. Vi var intresserade av att ta reda på vilka 

olika faktorer som hade en inverkan på dessa interaktioners kvalitet på grund av att det är 

något vi dagligen kommer i kontakt med.  

3.2 Litteraturval  

För att förstå användarnas syfte med att besöka recensionssidor valde vi litteratur om 

recensioners effekt på läsaren. Att förstå användarnas syfte med att besöka dessa webbplatser 

är viktigt för att vi skulle kunna mäta om nätgemenskapen på dessa webbplatser hjälpte 

användarna att uppnå deras syfte. Vi ville även fastställa vilka kriterier som behövde 

uppfyllas för att ett verk skulle klassificeras som en recension, detta var något som var svårt 

att hitta vetenskaplig litteratur inom och därför valde vi att bredda vår sökning till 

webbplatser som behandlade ämnet. Det är även på grund av detta vi har valt att använda oss 

av nationalencyklopedins uppslagsverk för att kunna beskriva innebörden av att vara 

professionell samt konsument. Recensioner är en form av marknadsföring och därför valde vi 

att undersöka litteratur kring detta område. Vi fann då att kunders grad av 



10 
 

produktengagemang påverkade hur de sökte information kring produkten. Vi ville se om det 

fanns några skillnader i nätgemenskapers kvalitet utifrån hur många hög-engagerade 

respektive låg-engagerade användare de innehöll. För att se om nätgemenskapen påverkade 

användarna att uppnå sitt syfte samt om nätgemenskapens kvalitet skilde sig beroende på 

antalet hög respektive låg-engagerade användare krävdes det att vi kunde mäta vad som 

utgör en bra respektive en dålig nätgemenskap. Detta gjorde vi genom att utgå från 

kriterierna Skog (2010) nämner att en bra nätgemenskap bör uppfylla.  

3.3 Kontext -Webbplatser som studerats  

De tre webbplatser för spelnyheter och recensioner vi bestämde oss för att utföra våra 

undersökningar på är PCgamer.com, Gamespot.com och Rockpapershotgun.com. Dessa tre 

sidor valdes för att även om de alla tre hanterar nyheter, recensioner och annat spelrelaterat 

så skiljer de sig åt gällande hur de betygsätter sina recensioner. En viktig aspekt i vår 

frågeställning är hur webbplatser redovisar sin betygsättning och om denna är numrerad 

eller inte. På grund utav detta ville vi utföra våra undersökningar på webbplatser som 

varierade i denna aspekt. Med detta motiveras undersökningarna utav Rock, Paper, Shotgun 

som är den enda utav de tre webbplatserna som observerades som inte ger ett numrerat 

betyg i sina recensioner. De andra två webbplatserna använder sig av en numrering i sitt 

betygsättande. Eftersom att mjukvaran för sociala interaktioner kan ha inverkan på 

användarnas beteende (Skog, 2010) var det viktigt att vi studerade webbplatser som var så 

lika varandra som möjligt i denna aspekt. Detta var viktigt för att se att om de skillnader i 

beteende hos användarna vi observerades inte berodde på hur den sociala mjukvaran var 

utformad. På grund utav denna anledning valdes PC Gamer och GameSpot som i princip är 

identiska med Rock, Paper, Shotgun i sin mjukvara för kommentarsektioner.  

Längre ned under detta avsnitt kommer hemsidorna och deras innehåll samt struktur 

förklaras var för sig mer utförligt under relevanta underrubriker för att ge läsaren av detta 

arbete en bättre uppfattning hur webbplatserna är utformade.  

3.3.1 Rock, Paper, Shotgun. förkortat RPS  

Rockpapershotgun.com är en spelnyhets- och recensionssida som endast skriver om 

datorspel, de skriver alltså inget som berör de andra spelkonsolerna som till exempel Xbox 

eller Playstation. Webbplatsens artiklar skrivs av fyra brittiska och en amerikansk 

speljournalist.  

Recensionsformat:  

Spelrecensionerna betygssätts inte med hjälp av någon skala eller numrering så för att ta del 

av recensentens åsikter om spelet krävs det att man läser artikeln som skrivits.  

Interaktionsformat:  

Alla artiklar på webbplatsen har en kommentarfunktion som möjliggör för användarna att 

kommentera artiklarna. Det enda kravet för att göra inlägg under artiklarna är att du är en 

registrerad användare på webbplatsen. För att skapa en användare måste man välja ett 

användarnamn och uppge en mailadress men det är endast det användarnamn som man 

väljer som kommer att vara synligt för andra användare och besökare på sidan. Dessa 

kommentarsektioner är även synligt för de som inte är registrerade på sidan. RPS har även 
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ett forum där man kan diskutera saker som PC-spel, Webbplatsen i övrigt, fråga andra 

användare om teknisk hjälp och annat.  

Forum regler:  

Reglerna för detta forum ges i form av en lista i forumtråd utgiven av en administratör och är 

väldigt kortfattad: 

“1. Be excellent to each other.  

2. That means not insulting each other.  

3. No, really, it's possible to disagree without insults. Just don't do it.  

4. Please use English. I know, but our Foreign is pretty shockingly bad.  

5. Please report spam or innappropriate behaviour using the tools provided.“ (Rock, 

Paper, Shotgun, 2011)  

3.3.2 PC Gamer  

PC Gamer är en webbplats och tidsskrift som hanterar spelnyheter och recensioner som 

endast berör datorspel och inte andra spelkonsoler.  

Recensionsformat:  

PC Gamer ger ut sina recensioner med betygskalan 1 till 100 och sammanfattar spelet med 

bara några ord, de ger också ut en artikel i förhållande till detta där de motiverar sitt betyg 

mer ingående.  

Interaktionsformat:  

Denna webbplats är väldigt lik Rock, Paper, Shotgun i sin utformning av mjukvara för social 

interaktion. Alla artiklar på webbplatsen har en kommentarfunktion som möjliggör för 

användarna att kommentera artiklarna. Det enda kravet för att göra inlägg under artiklarna 

är att du är en registrerad användare på webbplatsen. För att skapa en användare måste man 

välja ett användarnamn och uppge en mailadress men det är endast det användarnamn som 

man väljer som kommer att vara synligt för andra användare och besökare på sidan. Dessa 

kommentarsektioner är även synligt för de som inte är registrerade på sidan. PC Gamer har 

även ett forum där man kan diskutera saker som PC-spel, webbplatsen i övrigt, fråga andra 

användare om teknisk hjälp och annat.  

Forum regler:  

PC Gamer har sex olika regler som måste följas i dess forum, uppdelade i två sektioner 

beroende på hur allvarliga de är att bryta. Den tre första och mest strikta reglerna som måste 

följas är följande:  

“1. Don't be racist, sexist or homophobic.  

2. Don't post OR link to anything pornographic, disgusting, gory (unless it's in-game), or 

illegal (including illegal file sharing).  

3. Don't spam: no excessive posting, repeated self-promotion, or paid referral links.” (PC 

Gamer, 2010)  

Därefter följer tre andra regler som inte är lika strikta men om de bryts regelbundet 

riskerar användaren att bli avstängd ifrån forumet.  
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“A. Don't be intentionally rude. We've met a lot of PC Gamer readers, and they're all lovely 

in real life. It's really easy to sound like more of a dick than you are on a forum - take it easy, 

be nice, and you'll find that everyone's generally pretty cool.  

B. "Meh" is not a valid sentence. If you don't care, don't reply.  

C. If you disagree with someone, say why. If you agree with someone, say why. If you like 

or dislike something, say why. If you can't be bothered to say why, that's fine, just move on.” 

(PC Gamer, 2010) 

3.3.3 GameSpot  

En väldigt stor och framgångsrik sida som marknadsför sig som “The Go-To Source for All 

Things Video Games” och försöker behandla allt som berör spel från alla spelkonsoler genom 

att skriva nyheter, recensioner, anordna live-events, intervjua spelprofiler med mera.  

Recensionsformat:  

Recensioner presenteras med video, text, en sammanfattning av texten samt med ett betyg 

mellan 1.0 och 10.0. Ett signifikant karaktärsdrag för de spelrecensioner som skrivs på 

GameSpot är att de inleds med underrubrikerna “The Good” och “The Bad”. Under dessa 

rubriker skriver författaren kortfattat i punktform om de goda och dåliga egenskaperna spelet 

i fråga innefattar. Bredvid dessa två betyg visas ytterligare ett betyg som hämtats ifrån 

webbplatsen Metacritic.com som räknar ihop en mängd olika recensentsidor och ger spelet 

ett snittbetyg utgående ifrån dessa.  

Interaktionsformat:  

Kommentarsektionen på denna webbplats är funktionsmässigt väldigt lik de två tidigare 

nämnda webbplatserna. Varje recension som skrivs har en kommentarfunktion där 

medlemmar av sidan kan skriva kommentarer. Webbplatsen kräver att man väljer ett 

användarnamn samt anger en mailadress för att kunna registrera sig. På GameSpot kan dock 

användarna gilla andra användares kommentarer. Användarna har också en egen profil där 

dennes aktivitet på sidan kan ses av andra användare. Via denna profil så kan användarna 

skriva blogginlägg och dela dessa mellan varandra. Slutligen har användarna på webbplatsen 

möjligheten att vid varje speltitel skriva egna recensioner av spelet och ge det ett betyg på en 

skala mellan 1.0 och 10. Användarnas gemensamma betyg räknas ihop och visas bredvid 

GameSpot recensenternas betyg.  

Forum regler:  

GameSpot har en lista över 19 olika regler som bestämmer över vad som får och inte får 

skrivas samt hur användarna får bete sig på forumet och i kommentarfälten. Då detta är ett 

stort antal punkter har vi valt att endast presentera de punkter som vi finner unika för just 

denna nätgemenskap, punkter som “behandla andra med respekt” som så gott som alla 

nätgemenskaper använder har vi uteslutit. För att se den fullständiga listan av regler hänvisar 

vi till den forumtråd (http://www.gamespot.com/forums/topic/26080789) där dessa regler 

presenteras.  

De unika reglerna, som inte någon av de andra sidorna i denna undersökning använder sig 

av, är följande:  
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“11. Do not advertise guides you did yourself hosted on this site or an external one 

ESPECIALLY if the information can already be found in our sticky threads. If you want your 

work to be recognized and help users PM one of the How to GameSpot mods/rangers and 

they can review your work and include it in the sticky threads. Additionally DO NOT 

advertise or advocate unions on this board unless they are officially endorsed by GameSpot. 

If you want to advertise your union go to the Union Recruitment forum  

12. Before creating questions about anything concerning GameSpot, please check out The 

Guide Directory and at least read the table of contents to see if your question is covered there  

13. Before creating questions about Emblems, please read the The Emblem Guide  

14. Keep all level up/ gaining levels in the Leveling Up Thread” (GameStop, 2010) 

3.4 Observationer  

Vilka skillnader i kvalitet går det att finna inom nätgemenskaper på existerarande 

webbplatser för spelnyheter och recensioner? Detta var den frågeställning i arbetet vi först 

försökte besvara. För att göra detta valde vi att utföra observationer på de tre webbplatser för 

TV- och datorspelsrecensioner vi tidigare nämnde under kontextavsnittet. Det vi observerade 

på dessa platser var sektioner för kommentarer angående artiklar och recensioner. 

Observationerna utformades på ett Systematiskt sätt som innebär att de innehåller 

standardisering och strukturering. Standardisering betyder att man vet vilket beteende man 

letar efter medan strukturering betyder att man har en mall över hur man bedömer det man 

observerar (Svenning, 2003). Denna typ av observation valdes eftersom vi tidigare fastställt 

kriterier för vad som avgjorde om webbplatsernas nätgemenskap var av hög kvalitet.  

3.4.1 Genomförande av observationer  

Observationerna genomfördes kontinuerligt under hela arbetsprocessen för uppsatsen. Vi 

delade upp arbetet så att vi, författarna till arbetet, var ansvariga för en webbplats var. Under 

arbetets gång hade vi inga bestämda eller fast utsatta tidsramar för när observationerna 

skulle utföras. Målet med observationerna var som tidigare konstaterat att fastställa om det 

fanns någon skillnad i kvalitet mellan nätgemenskaperna på webbplatserna. När dessa 

nätgemenskapers kvalitet skulle granskas och bedömmas kritiskt utgick vi ifrån de fyra 

aspekter en attraktiv nätgemenskap ska innehålla enligt Skog (2010). Dessa aspekter är 

följande (1) Det gemensamma syftet som för dessa människor samman. Medlemmarna delar 

en gemensam sysselsättning, aktivitet eller ett behov. (2) Medlemmarna deltar också 

gemensamt i dessa typer av aktiviteter. (3) De har en gemensam tillgång till de tjänster och 

den information som erbjuds. (4) De följer samma sociala normer. Förutom dessa fyra 

aspekter nämner även Skog (ibid.) att det finns ytterligare en faktor som säger att en bra 

nätgemenskap får sina användare att känna tillhörighet till nätgemenskapen. Detta var något 

vi starkt fokuserade på att hitta och försöka identifiera när vi gav oss ut för att observera 

webbplatserna. Hur regelbundet dessa fyra kriterier och den sista faktorn angående 

tillhörighet uppfylldes avgjorde sedan hur vi bedömde kvalitéten på webbplatsens 

nätgemenskap.  

Spel är en produkt som i allra högsta grad tillhör kategorin upplevelseprodukt. Då 

upplevelseprodukter är något som är svårt för den potentiella köparen att bilda sig en 

uppfattning av så vänder de sig ofta till recensionssidor då dessa publicerar professionellt 
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skrivna recensioner (Cui, Lui & Guo, 2012). Användaren besöker alltså dessa webbplatser för 

recensioner i syftet att nå information och åsikter kring ett eller flera spel. För att därefter få 

en helhetsbild utav spelet erbjuder oftast dessa spelnyhets- och recensionssidor även en 

plattform där användare har en chans att diskutera och ge åsikter kring recensionen eller 

artikeln. Via denna nätgemenskap söker sig användarna till konsumentrecensioner som 

kompletterar den professionella recensionen för att uppfylla sina behov av information 

angående produkten (Doh & Hwang, 2009). Nätgemenskapen ska uppfylla användarens 

behov för att anses vara av bra kvalitet (Skog, 2010) därför bör kommentarerna bidra med 

insiktsfulla diskussioner och kompletterande information och åsikter till recensionen i form 

av konsumentrecensioner.  

Ytterligare ska nätgemenskapen som vi tidigare nämnde få användarna att känna en 

tillhörighet. För att se om användarna kände en grad av tillhörighet letade vi beteende som 

antydde på att gemenskapen hade skapat interna kulturer. När vi säger kultur så refererar vi 

Hannerz (1982, 59) definition av begreppet kultur som lyder “gemensamt, delat, socialt 

inhämtat medvetande, överfört och sedan bibehållet genom kommunikation”. För att se detta 

letade vi egna traditioner och socialt beteende som var specifikt för de enskilda 

webbplatserna och som användarna aktivt deltog i. Detta skulle även uppfylla det krav för 

attraktiva nätgemenskaper Skog (2010) anger om att det ska finnas gemensamma sociala 

normer vilka användarna följer.  

3.5 Enkätundersökning  

Enkätundersökning är en datainsamlingsmetod vars mål är att samla in data angående 

människors åsikter, kunskaper, inställningar mm. Information angående dessa aspekter var 

nödvändiga för att vi skulle kunna besvara uppsatsens två resterande frågeställningar, vilket 

var: hur påverkar spelnyhets- och recensionssidors metod för betygssättning vilken målgrupp 

som lockas till sidan samt hur påverkar olika målgrupper nätgemenskapernas kvalitet? Vi har 

valt att använda detta tillvägagångssätt på grund av att dessa faktorer inte går att mäta med 

hjälp av observationer samt att detta tillvägagångssätt når ut till en stor mängd människor 

vilket var nödvändigt för att inhämta en stor mängd data. Vi har valt att utföra vår 

enkätundersökning skriftligt i form av ett frågeformulär som besökare av dator- och tv-

spelsnätgemenskaper har ombetts att besvara. Detta är en strukturerad datainsamlingsmetod 

då både frågorna samt svarsalternativen formuleras på exakt samma sätt för alla 

respondenter i undersökningen. Den strukturerade metoden gör enkäten mer kontrollerad 

och eftersom respondenterna får samma svarsalternativ och svarar i samma termer blir 

förutsättningarna goda för statistisk bearbetning (Svenning, 2003). Med hjälp av uppsatsens 

teoretiska del klargjorde vi vilken information som var relevant att inhämta från 

respondenterna för enkäten. Den information som var nödvändig för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar som handlar om målgrupp, som vi avsett att besvara med hjälp 

av denna datainsamlingsmetod, var generell information så som kön, ålder, utbildningsnivå 

mm. om användarna från respektive webbplats. Information angående användarnas 

engagemang i ämnet samt vilken inverkan betygsättning av recensioner har på vilken typ av 

användare som dras till vilken webbplats. Det arbetssätt vi använt oss av för att konstruera 



15 
 

ett så bra frågeformulär som möjligt är ett arbetssätt som rekommenderas av Svenning 

(2003).  

För att mäta de faktorer som vi tidigare nämnt under denna rubrik valde vi att ställa 

frågor som: ”Hours per week spent invested in gaming?” med svarsalternativen: ”5 hours or 

less / 6 to 14 hours / 15 to 24 / 25 or more”. samt frågor som: ”What do you generally read 

when visiting a games news site?” med svarsalternativen: ”Reviews - Scores - New Releases 

- Industry News - Forums – Other”. Detta är endast två exempel på frågor i vårt 

frågeformulär, dessa kompletterades med fler frågor för att på ett så bra sätt som möjligt 

mäta de faktorer som var nödvändiga för denna undersökning. För att ta del av det 

fullständiga frågeformuläret vänligen se bilaga 1.  

3.5.1 Genomförande av enkätundersökning  

Vi har valt att publicera vår enkät på noggrant utvalda spelrelaterade hemsidor för att på ett 

enkelt sätt nå ut till vår tänkta målgrupp. De sidor som vi valt att publicera frågeformuläret 

på är RPS, PC Gamer, reddit.com’s spelsektion (reddit är en av de större nätgemenskaperna 

på Internet och innehåller olika underkategorier som t.ex. spel) samt med hjälp av eWOM 

(elektronisk mun till mun) bland våra spelintresserade bekantskapskretsar. Vi valde detta 

tillvägagångssätt på grund av att vår studie i allra högsta grad kretsar kring Internet och 

framförallt runt de nätgemenskaper som existerar på spelnyhets- och recensionssidor, där 

majoriteten av dessa frågeformulär publicerats. På detta vis säkerställer vi att majoriteten av 

respondenterna på något vis har en koppling till spel, spelnyhets- och recensionssidor samt 

nätgemenskapen i spelnyhets- och recensionssidor. Vi valde att använda Google docs 

undersökningstjänst för att den gör att det går snabbt och enkelt för respondenten att 

besvara enkäten samt att respondentens svar registreras och skickas genom trycket på en 

knapp. Eftersom att enkäten går snabbt att besvara och det inte krävs att svaren mejlas in 

ökar våra chanser att få frågeformuläret besvarat.  

Den information vi söker med denna undersökning kan endast ges av personer som har 

erfarenhet av spel, spelnyhets- och recensionssidor samt nätgemenskapen på dessa sidor och 

därmed är personer utan denna kompetens ointressanta för vår undersökning. Vi anser 

därför att vi inte behöver publicera enkäten på fler ställen än de vi har valt då dessa täcker in 

vår tänkta målgrupp. Ett problem som uppstod var att vi ville publicera enkäten på sidan 

GameSpot vilken är en av de tre sidor vi utförde våra observationer på och den har en väldigt 

stor användarbas, detta gick dock inte eftersom våra försök att publicera enkäten här vart 

snabbt stoppade av administratörer på webbplatsen som betraktade vår forumpost som 

spam, även fast vi utförligt presenterade oss själva och vårt syfte.  

För att sammanställa den data enkätundersökningen genererat kategoriserar vi 

respondenterna i två kategorier, hög-engagerade samt låg-engagerade användare, detta för 

att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. För att kategoriseras som en hög-engagerad 

användare krävdes det att respondenten uppfyllde två kriterier, dessa kriterier var att läsa 

minst tre av totalt sex möjliga sektioner av spelnyhets- och recensionssidor samt att spendera 

15-24 eller 25 timmar eller mer på spel i veckan. Hur mycket tid som spenderades på spel i 

veckan har två kriterier, ett lägre och ett högre, då svaret på denna fråga ställdes i relation till 

vilken arbetssituation respondenten hade. Detta gjordes för att någon som jobbar fulltid har 

mindre tid över till intressen än någon som är arbetslös. Arbetslösa respondenter var tvungna 
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att spendera 25 timmar eller mer i veckan på spel för att räknas som hög-engagerade. 

Respondenter som jobbade heltid, deltid eller studerade behövde däremot bara spendera 15-

24 timmar i veckan för att räknas till denna kategori.  

För att skapa möjligheter för analys av data har vi valt att omvandla alla svar till siffror. 

Kön, ålder, utbildningsnivå mm. har alla blivit omvandlade till siffror för att skapa 

bearbetningsbar data (Svenning, 2003). Att leta efter mönster i data är ett analyssätt av 

kvalitativ data som Svenning (ibid.) rekommenderar. Därför har vi valt att leta efter samband 

och skillnader i data vi har insamlat, för att underlätta denna process har vi valt att 

presentera informationen med hjälp av diagram. För att få fram en mätbar siffra att jämföra 

och presentera med hjälp av diagram har vi valt att undersöka medelvärdet av vad hög- och 

låg-engagerade användare har svarat på frågorna. 

Vi har även valt att se om det finns någon korrelation mellan de svar vi har fått av denna 

undersökning. Korrelation visas med ett värde mellan -1 och +1, där -1 betyder att ett 

fullständigt negativt samband existerar, 0 betyder att ingen korrelation existerar och +1 

betyder ett fullständigt positivt samband existerar (Svenning, 2003). För att få fram detta har 

vi använt oss av en korrelations uträkningsfunktion som finns i kalkylprogram så som 

Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc samt Google Docs kalkylark som vi har valt att använda 

oss av i denna undersökning. 
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4. Resultat  

I detta kapitel presenterar vi all data vi har samlat in med hjälp arbetets observationer och 

enkäter.  

4.1 Observationer  

4.1.1 Rock, Paper, Shotgun  

Något som ofta hittas i kommentarsektionerna och även i artiklarna för den delen på Rock, 

Paper, Shotgun är att humor ofta inkluderas i både seriösa och lättsamma inlägg. Författarna 

verkar ha lyckats skapa en atmosfär och miljö där inslag av humor är välkommet när det 

passar in i situationen. Detta har de gjort delvis med hjälp av att använda sig av ordvitsar 

(engelska: puns) i sina artikelrubriker och att ofta skriva på ett humoristiskt sätt i dessa 

artiklar. Traditionen av att använda ordvitsar är något även webbplatsens användare har 

anammat och använder sig väldigt frekvent utav. Det exempel på detta som visas nedan var 

skrivet under en artikel som hade en ordvits i sin titel och var döpt “What Did You Get Up To: 

Last Knight” och hanterade förseningen av spelet Last Knight.  

 

Användare 1:  

“I’d rather people didn’t “poke” fun at this game”  

Användare 2:  

“I think I can joust about manage not to.”  

Användare 3:  

“There’s no equestrianing it’s graphical prowess”  

Användare 4:  

“Ok you guys, quit horsing around.”  

 

‘Under-trådar’ som dessa där en användare börjar skriva en ordvits angående artikelns 

innehåll eller rubrik förekommer ofta och andra användare spinner vidare på detta och hittar 

på egna ordvitsar. När detta förekommer verkar det på Rock, Paper, Shotgun vara något av 

en oskriven regel bland användarna att om inlägg med ordvitsar ska skrivas så ska de skrivas 

som svar under det första ordvits inlägget och lämna resten av kommentarsektionen fri för 

diskussion och inlägg som hanterar annat. En annan oskriven regel som kunde hittas var att 

det inte uppskattades utav användarna i kommentarsektionen om någon användare 

publicerade ett inlägg som innehöll ett numrerat betyg på ett spel. Nedan visas ett exempel 

på när denna regel bryts av en användare som ger ett spel ett numrerat betyg i 

kommentarsektionen under en recensionsartikel och vilken respons detta leder till ifrån de 

andra användarna.  

 

Användare 1:  

“7/10”  

Användare 2:  

“What is that!?! A number out of 10? Sacrilege!!”  

Användare 3: 
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“You can take your fancy “numbers” and shove them where the sun don’t shine! Which is 

Metacritic. Since, I guess, websites don’t have the sun shining on them. Or, at the least, I 

doubt their servers are placed somewhere with a lot of sunshine. so.. yeah!”  

Användare 4:  

“Calm down - I’m pretty sure they’re just suggesting we buy it on 7th October, when it will 

be much cheaper.”  

 

Även om det inlägg användare 1 gjorde i detta exempel ansågs vara ett regelbrott och 

bemöttes med negativ kritik så utfördes inte denna kritik på ett aggressivt eller nedlåtande 

sätt. Samt kan man även se att när de ger negativ kritik försöker användarna upprätthålla 

den miljö av humor som webbplatsen förespråkar.  

Ytterligare noterade vi också att det var tydligt att författarna och administratörerna aktivt 

deltar i diskussioner och argument med användarna angående ett ämne som en artikel 

hanterar, detta verkar skapa en ytterligare känsla av bekantskap med författarna ifrån 

användarna. Som exempel på detta fanns det under en artikel angående spelet DayZ ett 

argument mellan två användare och en av webbplatsens författare (i detta fall inte den 

författare som hade skrivit artikeln som inlägget hanterade) angående deras olika åsikter 

kring spelet och dess funktioner:  

 

Användare 1:  

“They have significant design challenges ahead of them. At the core of DayZ is a brilliant 

game. In reality it turned into a tedious sniper deathmatch game that lost it’s appeal 

much more quickly than it should. Hackers ruining the experience either but I think the 

main reason for people stopping playing was that gameplay wasn’t all that much fun in 

the long run.”  

Administratör / Författare:  

“I think the gameplay was great, but it needed to work on the reasons to not be a bandit. I 

think the point at which the mod broke was when they removed the bandit skin. It went 

back in, but it was too late by then, as the spell had broken.  

It seems clear to me that with the base-building and a reputation system that can 

reinstate reasons not to kill, it will work.”  

Användare 2:  

“People will HATE this idea, but I think one way is to designate areas where players can 

make towns. They won’t be safe (enough zombies or large enough bandit groups could 

take it over), but could afford special events/functionality like a trader and limited 

defense options. Bandits wouldn’t be able to use these places, and would be killed 

immediately if they showed up. It’s based off of MMOs with open PvP rules. Bandits could 

camp outside and wait for players, but players could also band together and counter-

bandit the bandits… I just think there’s not going to be a big enough ‘social’ incentive and 

bandit disincentive without creating something like settlements.”  

 

En användare skriver ett inlägg och kommenterar en artikel med sina åsikter kring det 

som diskuteras samt motiverar dessa åsikter. En annan användare eller i detta fall en av 
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sidans författare besvarar detta inlägg och ger en annan åsikt och synpunkt än det första 

inlägget, men adresserar även problemet den första skribenten påpekade och ger förslag på 

hur detta problem kan lösas med egna tips och idéer. En tredje part kommer in i 

diskussionen och visar en stark grad av att denne inte håller med om förslagen författaren 

gav i sitt inlägg och motiverar därefter varför i ett utförligt inlägg. Detta visar en diskussion 

som går fram och tillbaka i åsikter men där användarna samtidigt bidrar med idéer och 

tankar kring de åsikter de nödvändigtvis inte håller med om. Detta var inget enskilt fall och 

var något som väldigt ofta förekom under våra observationer av Rock, Paper, Shotgun.  

4.1.2 GameSpot  

Majoriteten av kommentarer vi observerat på GameSpot gällande artiklar är ofta korta och få 

av dem bidrar till vidare diskussion kring spelet eller ämnet i fråga. En tydlig trend som vi 

uppmärksammade var ett återkommande fenomen där inläggen i kommentarsektionen 

under spelrecensionerna visade samtycke eller ifrågasatte betyget i recensionen. Vi 

observerade att majoriteten av dessa kommentarer var kortfattade och inte utförligt 

formulerade. Detta är exempel på kommentarer gällande en artikel som behandlar och 

betygsätter DLC (Downloadable Content) till spelet Dead Island: Riptide. Recensenten gav 

spelet 4/10 i betyg. Dessa kommentarer hör inte ihop med varandra annat än att de 

förekommer under samma artikel och i samma kommentarsektion. Ingen av kommentarerna 

nedan blev besvarade av andra användare eller recensenter.  

 

Användare 1:  

“At least a 7.5 Dead Island is awesome”  

Användare 2:  

“And Call of Duty: Black ops 2 got 8/10, seems legit.”  

Användare 3:  

“GameSpot you gave it 4 wtf”  

 

Kommentarerna ovan är skrivna av användare som uttrycker att de är missnöjda med 

författarens bedömning av spelet och Användare 2 ifrågasätter hur detta spel endast fått 

betyget 4/10 medan Call of Duty: Black Ops 2 fått 8/10 i betyg. En stor del av 

kommentarerna på GameSpot är skrivna på samma sätt som Användare 2 uttryckt sig. 

Betydelsen av denna typ av kommentar är att användaren har spelat två olika spel varav de 

givna betygen till respektive spel skiljer sig åt och användaren gör en jämförelse mellan 

spelen, deras betyg och ifrågasätter detta i kommentarsektionen.  

Konsumentrecensioner som har en motivering till sitt argument är sällsynta på GameSpot. 

Även om de inte förekommer ofta är de flesta utförligt skrivna och användarna förklarar vad 

de tycker och varför. Det förekommer dock många “konsumentrecensioner” i form av en kort 

åsikt om spelet i helhet men som inte motiverar åsikten. Få av de kommentarer eller 

konsumentrecensioner som faktiskt är utförligt förklarade blir besvarade och om de väl blir 

det är svaren sällan utförliga. Denna typ av kommentar som visas i exemplet nedan är 

skriven i kommentarfältet gällande en recension på spelet Call of Juarez: Gunslinger. 

Kommentarer av denna sort (konsumentrecension) förekommer med mindre frekventa 
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mellanrum än tidigare kommentarer som visat i föregående exempel på GameSpot. Denna 

kommentar blev inte besvarad av varken användare eller recensent.  

 

Användare: “Playing the game right now and I pretty much like the game. It's self aware 

and the level up system from Farcry 3 is being implemented here where every kills 

generate more XP if it's done skillfully.There's also a bullet time mechanic where there's 

this skull bar on the top right corner. If you're on the brink of dying, the game suddenly go 

slow motion and you have to dodge a bullet by moving left or right. It's awesome.  

Also there's a narrative uniqueness to the game. The story's told from the main character's 

narration, and sometimes it'll get pretty funny out of nowhere. There's this one part 

where I'm attacked by Apaches, but then the guy said "oh wait, I didn't mean Apaches, I 

mean I was attacked by bandits 'Apache' style". Then suddenly the enemy changes models 

to cowboys. Then he said "I was running out of ammo", then suddenly every 70 bullets fall 

to 0.  

One annoying thing about the game is that in this mission I'm doing, the game's sound 

suddenly goes all static. I hope this is just a temporary problem, but other than that I like 

how this game is. $17 is a great price and it's a must buy.”  

 

I övrigt observerade vi att det förekom sällan diskussioner i kommentarsektionerna på 

GameSpot och även att recensenter inte deltog i de diskussioner som väl uppstod.  

4.1.3 PC Gamer  

Under våra observationer på PC Gamer såg vi att det finns rikligt med 

konsumentrecensioner. Dessa är ofta utförliga, förklarande och motiverande till de åsikter 

som sagts. Kommentarsektionen på PC Gamer är fylld av dessa väldigt ingående 

konsumentrecensioner och intrycket vi fick i våra observationer var att detta är en intern 

kultur på PC Gamer. Denna kommentar är skriven av en användare på PC Gamer gällande 

recensionen på spelet Bioshock: Infinite. Detta är ett klassiskt exempel på en 

konsumentrecension som ofta förekommer i kommentarfälten på PC Gamer.  

 

Användare: “Good game yes. Game of the year NO WAY! Sure, the atmosphere is rich 

and intriguing. The colours and environments so striking that you often feel you are on a 

kind of interactive acid trip. The sub themes of the game are also quite mature, dealing 

with racial and labour relations. Unfortunately, the action/combat part of the game is 

disappointingly one dimensional. You are just thrown into unmanagable chaotic 

situations where deaths are frequent and irritation high. I'm sorry, but this part of the 

game lacks poise or polish. To sum up, Bishock Infinite completed in 13 hours and already 

deleted (6/10) Dishonored played 80 hours (3 play throughs) and still installed. (9/10) 

Infinite hype if you ask me.”  

 

Många av kommentarerna på PC Gamer kretsar allmänt kring betygen, exempelvis att 

användarna ifrågasätter eller samtycker med det betyg recensenten tilldelat spelet. Detta 

förekommer både när det gäller kortfattade kommentarer och utförliga 

konsumentrecensioner. Något som verkar vara en ytterligare trend på PC Gamer är att 
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användarna på denna webbplats inte har samma uppfattning som författaren av en recension 

om vilken numrering av betyget som anses hög. Denna skillnad i uppfattning sker även 

mellan användare. Detta exempel är taget från en recension på PC Gamer angående spelet 

Dota 2 som ytterligare förklarar den trend vi nämner i detta stycke.  

 

Användare: “He decided to just give it a “not bad, not great score.”  

 

Detta är bara ett av många förekommande exempel på PC Gamer där recensenten har 

skrivit en positiv artikel gällande spelet och givit spelet ett betyg som representerar detta 

vilket var 85/100. Användaren som kommenterat denna artikel anser att 85 inte är ett högt 

eller lågt betyg.  

I övrigt observerade vi att diskussionerna som uppstår på PC Gamer ofta är relaterade 

kring denna missbedömning av betygen. Vi kunde även se att recensenter inte är aktiva i 

kommentarsektionen mer än att de vid få tillfällen kort kommenterar redan korta 

kommentarer.  

4.2 Frågeformulär  

76 personer har besvarat vår enkätundersökning, utav dessa 76 var 75 (99 %) av de svarande 

män och endast 1 (1 %) var kvinna. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar 

kommer vi här presentera generell data vi insamlat om respondenternas ålder, 

utbildningsnivå mm. för att kunna se om användarbaserna skiljer sig mellan de olika sidorna. 

Vi kommer även att presentera data angående vad användargrupperna anser om ett 

sifferbetyg på recensionerna samt vad de anser om aspekter relaterade till nätgemenskaper. 

Dessa svar presenteras här nedan i form av olika sorters diagram beroende på vilken sorts 

diagram som tydligast ger en överblick av frågans resultat.  

Diagram 1. “Of these gaming news sites, which one do you prefer?”  
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Diagram 1 representerar vilken webbplats användarna i denna undersökning föredrar, hur 

många i antal personer som föredrar den webbplatsen samt hur många i procentform för att 

lättare förstå hur stort antal det är av alla som deltagit i undersökningen. Vi har använt oss av 

ett frågeformulär som publicerats på flera webbplatser, syftet med denna fråga är att 

motverka att användarna hittar och svarar på vårt frågeformulär från en webbplats som inte 

är deras föredragna spelnyhets- och recensionssida. Oidentifierade sidor existerar i denna 

undersökning pga. att vi gav respondenterna möjligheten att välja Övrig spelnyhets- och 

recensionssida som svar på frågan som Diagram 1 representerar. I kategorin övriga ingår 

även sidorna IGN.com, Gamereactor.eu och Kotaku.com då de fanns som svarsalternativ på 

denna fråga. Vi har valt att gruppera dessa i kategorin övriga tillsammans med de 

oidentifierade spelnyhets- och recensionssidorna då vi inte har utfört observationer på dessa 

spelnyhets- och recensionssidor.  

Diagram 2. Här ser vi vilka åldersgrupperingar som finns på de olika sidorna. Detta har vi 

fått fram genom att ställa frågan “Age?” i frågeformuläret.  

 

För att kunna mäta om användarnas ålder skiljer sig mellan sidorna har vi frågat användarna 

hur gamla de är. Detta har de fått svara på genom att välja en av dessa åldersgrupperingar: 

16-21. 22-27, 28-33, 34-39 samt 40+ år. 
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Diagram 3. Här kan vi se vad användarna har för utbildningsnivå på de olika sidorna. 
Detta har vi mätt genom att fråga “What is your level of education?”  
 

En annan aspekt av vår frågeställning var ifall man kunde se någon skillnad på användarnas 

utbildningsnivå mellan sidorna. Diagram 3 representerar vad användarna på de olika sidorna 

har för utbildningsnivå. Detta har vi mätt genom att användarna har fått välja mellan fyra 

olika utbildningsnivåer, dessa var: Primary school, High school/Gymnasium, University 

Bachelors degree och University Masters or higher. 
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Diagram 4. “How important is it for you         Diagram 5. Medelvärdet av vad högt- och that 
reviews grade a game by giving them              lågt-engagerade användare svarat på a 
concrete number (score) in its evaluation?”    frågan i Diagram 4.  
 

På Diagram 4 kan vi se vad respondenterna anser om hur viktigt det är att ett spel bedöms 

med en siffra i en recension, detta genom att vi ställde frågan: “How important is it for you 

that reviews grade a game by giving them a concrete number (score) in its evaluation?”. 

Denna fråga besvarade de med hjälp av en skala mellan 1 och 5, där 1 representerade “inte 

viktigt alls” och 5 representerade “väldigt viktigt”. Värt att notera är att (som vi tidigare har 

nämnt) RPS en spelnyhets- och recensionssida som saknar en sifferbedömning i deras 

recensionser av spel. Diagram 5 representerar medelvärdet av vad alla, oberoende av vilken 

deras föredragna webbplats är, högt- och lågt-engagerade användare har svarat på frågan i 

Diagram 4. De resterande stapeldiagram som redovisas nedan bestod av frågor där 

deltagarna fick svara på en skala från 1 till 5. En 1a på denna skala representerade “aldrig” 

och 5an representerar “väldigt ofta”. Diagram 9 är ett undantag till detta. I diagram 9 

representerar svaren 1 “inte viktigt alls” och 5 “väldigt viktigt”. 
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Diagram 6. “How often do you feel that you     Diagram 7. “How frequently do you  
can read or have a meaningful discussion in    experience that the user discussion regarding  
a comment section regarding a review or         a review or article have influenced your  
article?”                                                                       opinion of a product?”  
 

Diagram 6. representerar vad användarna anser i frågan “How often do you feel that you can 

read or have a meaningful discussion in a comment section regarding a review or article?” 

Denna fråga använde vi för att få möjligheten att mäta en central aspekt av vad som utgör en 

god nätgemenskap. För att se om den diskussion som sker på tv- och 

datorspelsnätgemenskaper har en påverkan på användares åsikter kring en produkt har vi 

ställt frågan “How frequently do you experience that the user discussion regarding a review 

or article have influenced your opinion of a product?” vars resultat presenteras i Diagram 7. 

Båda frågorna 6 och 7 gavs för att se om användarna hade en till vår 

observationsundersökning överensstämmande åsikt om vilka nätgemenskaper som höll en 

hög kvalitet. 
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Diagram 8. Korrelationen mellan vad                 Diagram 9. ”How essential is the community  
användarna har svarat på frågorna i                 for you when choosing/visiting a gaming  
Diagram 6 och 7.                                                       news site?”  
 

I mätningen av korrelation använde vi samma grupperingar av högt- och lågt-engagerade 

användare för att se om det fanns någon skillnad mellan deras svar. På Diagram 8. ser vi 

korrelationen mellan svaren på frågan “How often do you feel that you can read or have a 

meaningful discussion in a comment section regarding a review or article?” och “How 

frequently do you experience that the user discussion regarding a review or article have 

influenced your opinion of a product?” Diagram 9 presenterar medelvärdet av vad 

respondenterna av respektive sida har svarat på frågan “How essential is the community for 

you when choosing/visiting a gaming news site?”. Alltså hur väsentlig är nätgemenskapen i 

valet av vilken spelnyhets- och recensionssida användarna föredrar. 
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5. Analys  

5.1 Observationer  

Inom PC Gamers och GameSpots nätgemenskaper kunde många likheter observeras. Den 

större delen av kommentarsektionerna på dessa webbplatser var fyllda med kommentarer 

angående det numrerade betyg ett spel hade bedömts med. Dessa angick ofta att användaren 

som kommenterade inte höll med om det betyg spelet hade fått utav recensenten. Andra 

gånger antydde kommentarerna att de inte tyckte numret var representativt för innehållet i 

artikeln. Dessa kommentarer gällande bedömningen av spelet var av majoriteten korta inlägg 

som inte motiverade sina åsikter. Användarna på en nätgemenskap har ett gemensamt syfte 

för att besöka en webbplats (Skog 2010). Detta gemensamma syfte på dessa webbplatser är 

recensioner, att användarna har ett behov av att bilda sig en uppfattning av för- och 

nackdelar för den produkt som recenseras (Doh & Hwang, 2009). De kortfattade 

kommentarerna är därför mindre hjälpsamma för att användarnas behov ska uppfyllas än de 

utförligare och ingående inläggen som kan jämföras med konsumentrecensioner. De inlägg 

som liknar konsumentrecensioner är dock väldigt hjälpsamma för användarnas behov 

eftersom de hjälper användaren att skapa sig en helhetsbild utav produkten (ibid.). Det 

hände ibland att användare gav insiktsfulla inlägg angående en recension eller nyhet i form 

av konsumentrecensioner på dessa två webbplatser. Dessa inlägg var dock av en starkt 

noterbar minoritet.  

Nätgemenskapen på Rock, Paper, Shotgun visade dock att på denna webbplats var det 

vanligare att det förekom för användarnas behov hjälpfulla diskussioner i 

kommentarsektionerna. Det var alltså på denna webbplats vanligare med 

konsumentrecensioner vilket bidrog till att vi bedömde att denna webbplats hade en högre 

grad utav kvalitet i sin nätgemenskap. Det är viktigt att påpeka att långt ifrån alla 

kommentarer på Rock, Paper, Shotgun inte var för ämnet relevanta eller bidrog med 

underlag för ingående diskussioner. Dessa var dock väldigt mer förekommande här än på de 

andra två webbplatserna. Det gick även på Rock, Paper, Shotgun att observera starka sociala 

normer om hur du som användare skulle bete dig i förhållande till andra användare och 

artikeln som kommenterades. Detta ledde till att vi väldigt sällan kunde hitta arga, 

nedlåtande eller kränkande kommentarer riktade mot andra användare eller artikel 

författare.  

Vi kunde förutom de tidigare nämnda negativt laddade interaktionerna angående 

betygsättningen på PC Gamer och GameSpot inte finna några traditioner användarna själva 

skapat och aktivt utövade. Webbplatserna uppfyllde alltså inte kravet Skog (2010) anger för 

att en nätgemenskap ska vara av hög kvalitet, det krav att användarna delar gemensamma 

sysselsättningar som aktivt utövas inom nätgemenskapen. Detta till skillnad i jämförelse med 

nätgemenskapen på Rock, Paper, Shotgun som visade indikationer på att användarna hade 

skapat egna interna traditioner. Genomförande utav dessa väldigt frekvent förekommande 

traditioner visade på att användarna uppnått en gemensam kultur igenom kommunikation 

(Hannerz, 1982). Detta medförde hos användarna en tillhörighet till denna kultur och 

gemenskap vilket i sin tur betydde att nätgemenskapen uppnådde det krav Skog (2010) angav 

för att användarna skulle känna tillhörighet. Utifrån de kriterier vi fastställde för 
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nätgemenskapskvalitet så kan vi klart konstatera utifrån resultaten av våra observationer att 

utav de tre webbplatser som observerades uppfyllde nätgemenskapen på Rock, Paper, 

Shotgun högst grad av kvalitet.  

5.2 Frågeenkäter  

Nu efter vi har redogjort vår analys kring nätgemenskapernas kvalitet hos de webbplatser 

som observerat är det våra frågeställningar kring målgrupper, deras preferenser samt om 

dessa målgrupper påverkar kvaliteten på nätgemenskapen som ska besvaras. Detta leder oss 

till att under detta analysera de resultat enkätundersökningen gav oss.  

På frågan ”What is your level of education?” (Diagram 3.) gick det att se en tydligt högre 

utbildningsnivå hos deltagare som föredrog Rock, Paper, Shotgun än de som föredrog andra 

webbplatser. Majoriteten av användarna som svarade på att de föredrog Rock, Paper, 

Shotgun angav på denna fråga att de hade tagit en kandidat examen. Detta i jämförelse med 

de andra webbplatserna där en avgörande majoritet av deltagarna angav att de bara hade en 

gymnasie/highschool utbildning.  

Ifrån resultaten på frågan ”Of these gaming news sites, which do you prefer?” (Diagram 1.) 

går det att konstatera att det blir svårt att säga någonting om specifikt de deltagare som 

föredrar GameSpot och PC Gamer, eftersom det är så få utav deltagarna som föredrar dessa 

webbplatser. Endast 6 (7.89 %) respektive 7 (9.21 %) deltagare.  

På frågan ”how important is it for you that reviews grade a game by giving them a concrete 

number (score) in its evaluation?” (Diagram 4.) Visade användare vi kategoriserade som högt 

engagerade med sina enkätsvar att de var minst lika intresserade av ett numrerat betyg som 

de med lägre produktengagemang. Här föll hela den koppling vi under arbetet trodde att vi 

skulle kunna hitta mellan ett numrerat betyg och begreppet produktengagemang. Aspekten 

Informationsprocessering inom produktengagemang innebär att hög-engagerade kunder är 

mer aktiva i sitt informationssökande (Voorveld et al. 2011). Vi antog att detta skulle leda till 

att de hög-engagerade kunderna fokuserade mer på en utförlig artikel än ett numrerat betyg. 

Detta antagande motbevisades utav resultaten i diagram 4. Medelvärdet var hos de låg-

engagerade användarna till och med lägre än hos de hög-engagerade användarna i hur 

mycket de värderade en numrerad betygsättning vilket diagram 5 visade.  

Vårt antagande utgick också ifrån att ett samband mellan användarnas engagemang och 

hur de högt de värdesatte nätgemenskapen skulle kunna hittas. I detta antagande utgick vi 

ifrån det Doh & Hwang (2009) konstaterade angående konsumentrecensioner, att ett antal 

av dessa ger en helhetsbild utav produkten. Detta kopplades ihop med att högt-engagerade 

kunder sannolikt genomför en external information search, vilket betyder att dessa kunder 

utvidgar sitt informationssökande mellan olika plattformer och anstränger sig mer för att 

hitta information kring produkten (Voorveld et al. 2011). Vi antog alltså att högt-engagerade 

kunder skulle söka sig till nätgemenskaper av hög kvalitet för att läsa konsumentrecensioner 

och hitta så mycket information om en produkt som möjligt. Resultaten på frågan ”How 

essential is the community for you when choosing/visiting a gaming news site?” (Diagram 9.) 

motbevisade även detta antagande. Ingen märkvärd skillnad kunde hittas bland de olika 

engagerade användarna på Rock, Paper, Shotgun och Other i hur de värderade 

nätgemenskapen. De svar ifrån användare som föredrog PC Gamer och GameSpot visade ett 
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resultat tvärtemot vad vi förväntat oss. Här var det de låg-engagerade som värderade 

nätgemenskapen högre än de hög-engagerade användarna.  

För att se om vår bedömning av webbplatsernas nätgemenskapkvalitet stämde överens 

med användarnas intryck av de olika nätgemenskaperna ställdes frågorna ”How often do you 

feel that you can read or have a meaningful discussion in a comment section regarding a 

review or article?” (Diagram 6.) och ”How frequently do you experience that the user 

discussion regarding a review or article have influenced your opinion of a product?” 

(Diagram 7.). Svaren på dessa frågor visade att användarna på Rock, Paper, Shotgun ansåg 

att de fick ut mer utav nätgemenskapen än användarna på de andra två webbplatserna. Detta 

var efter observationerna inget oväntat resultat. Det som däremot var oväntat var hur lite 

denna skillnad var. Av det vi i observationerna kunde se trodde vi att skillnaden mellan hur 

mycket användarna på de olika webbplatserna kände att de fick ut av nätgemenskapen skulle 

vara kolossal.  

Vi kunde identifiera ytterligare ett intressant resultat i svaren av frågeenkäten. Detta 

resultat var att låg-engagerade användare mer ofta än hög-engagerade användare kände att 

en ingående diskussion i kommentarerna kunde ändra deras åsikt kring den produkt som 

diskuterades. De lågt-engagerade användarna fick alltså ut mer utav att läsa andra 

användares konsumentrecensioner än de hög-engagerade användarna. Detta visas med 

korrelationen mellan frågorna ”how often do feel that you can read or have a meaningful 

discussion in a comment section regarding a review?” (Diagram 6.) och frågan ”How 

frequently do you experience that the user discussion regarding a review or article have 

influenced your opinion of a product?” (Diagram 7.). Korrelationen mellan svaren var ~0,41 

och visas i Diagram 8. 
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6. Slutsats  

Med hjälp av de observationer vi genomfört kunde vi avgöra att recensionssidan utan en 

numrering i sitt betygsättande hade en märkbart högre kvalitet på sin nätgemenskap än de 

andra webbplatserna.  

Vi kunde se tendenser till att användarnas utbildningsnivå var högre på webbplatsen utan 

numrering i sina betyg och att detta i sin tur ledde till en nätgemenskap av högre kvalitet. Vi 

kan endast se tendenser till detta på grund av begränsningar i den data vi samlat in, då vi 

hade för få respondenter från de webbplatser som använde sig av numrering i sina betyg för 

att vi statistiskt skulle kunna säkerställa detta. 
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7. Diskussion  

Det antagande vi under arbetets gång gjorde innehöll att ett samband skulle gå att finna i 

mellan webbplatsers metod för betygsättning av recensioner och hur högt engagemang 

användarna hade för spel. Vi, författarna av denna uppsats har som tidigare nämnt i 

inledningen mycket tidigare erfarenhet av webbplatser för spelnyheter och recensioner. Vi 

har även tidigare, innan vi påbörjade detta arbete, läst vetenskapliga artiklar och teori 

angående produktengagemang och hur det påverkar oss som kunder. Teorin kring 

produktengagemang och våra tidigare personliga erfarenheter bidrog tillsammans till att vi 

var väldigt optimistiska om att ett samband skulle hittas. Denna optimism försvann snabbt 

när resultatet av undersökningarna analyserades. Detta betyder inte att vi inte fick 

intressanta resultat, bara att det samband vi trodde att vi skulle finna i verkligheten inte 

fanns.  

Även om vårt antagande om produktengagemangets inverkan på nätgemenskapens 

kvalitet var felaktigt gav undersökningarna information av värde. Vi kunde genom våra 

observationer fastställa att Rock, Paper, Shotgun som var utan numrering i sin betygsättning 

den webbplats som uppnådde högst kvalitet på sin nätgemenskap, vi hade bara fel i vårt 

antagande om varför. Vi kan med resultaten i denna studie inte bidra med någon förklaring 

till varför nätgemenskapens kvalitet på dessa webbplatser var högre. Vi kan däremot med 

några utav våra resultat ifrån både våra observationer och frågeenkäter peka på faktorer som 

kan vara av intresse för vidare forskning inom ämnet. Svaren för vår frågeenkät visade en 

tydlig högre utbildningsnivå hos användarna på Rock, Paper, Shotgun som hade en högre 

kvalitet på sin nätgemenskap. Detta resultat kan inte för sig själv bevisa att utbildningsnivå 

är en avgörande faktor för nätgemenskapens kvalitet men borde ge initiativ till att ha detta 

resultat i åtanke under utformning av framtida studier.  

Något som också är värt att nämna är att våra observationer visade att många utav de 

argsinta dispyter som uppstod i kommentarsektionerna på webbplatserna med numrerad 

betygsättning var just angående de betyg recensioner gav spel. Observationerna pekade alltså 

på att det var själva betygskalan som försämrade kvaliteten på nätgemenskapen hos de 

webbplatser som valde att inkludera ett nummer i sin betygsättning. Denna information 

skulle kunna fungera som praktisk vägledning till ägare av webbplatser för recensioner om de 

prioriterar att skapa en nätgemenskap av hög kvalitet.  

Tyvärr var vår studie är inte utan brister. Det är viktigt att ha i åtanke enkätens 

begränsningar när dessa slutsatser presenterades. Antalet deltagare i frågeenkäten var för få i 

antal för att säkert kunna fastställa våra slutsatser. Detta betyder inte att resultaten blir 

värdelösa utan att de istället för att ge fastställda svar ger de insikt om tendenser och 

underlag för vidare studier. Ytterligare en av arbetets brister är att frågeenkäten kunde ha 

utformats bättre där vi frågade om deltagarnas ålder. Resultatet visade att användarna på 

Rock, Paper, Shotgun var något högre ålder än på de webbplatserna med numrerad 

betygsättning. Detta resultat kunde dock inte säga mycket mer eftersom svarsalternativen var 

utformade med grupperingar som inte tillförde några relevanta insikter. När detta upptäcktes 

och togs i beaktande var det dock redan för sent att göra någonting åt. Något som kan 

förklara detta misstag var att vi var väldigt oerfarna med att skriva frågeenkäter och att 
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tidsbegränsningen för arbetet inte gjorde det möjligt att rätta till detta misstag när det 

upptäcktes.  

Sammanfattat kan vi som sagt utifrån våra observationer och kriterier för nätgemenskaps 

kvalitet avgöra att Rock, Paper, Shotgun är den som håller måttet. Det är alltså hit vi skulle 

rekommendera att du tar dig om vill ha ingående konsumentrecensioner i de 

kommentarsektioner du besöker. 
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Bilaga 1 

Gaming news site Survey 

* Required 
 

Gender * 

o  Man 

o  Woman 

Age * 

o  10-15 

o  16-21 

o  22-27 

o  28-33 

o  34-39 

o  40+ 

What is your level of education? * 

o  Primary School 

o  High school/Gymnasium 

o  University - Bachelors Degree 

o  University - Masters or higher 

Occupation * 

o  Student 

o  Part-time employee 

o  Full-time employee 

o  Unemployed 

How would you rate your skill in the english language? * 
1 very low, 5 very high. 

 1 2 3 4 5  

Select a value from a range of 1 to 5. 

      

How many hours per week do you invest in gaming? * 

o  5 hours or less 

o  6 to 14 hours 

o  15 to 24 hours 

o  25 hours or more 

For how long have you been interested in computer or videogames? * 
Years 

o  1 or less 
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o  1 to 5 

o  6 to 10 

o  11 to 15 

o  15 or more 

Which of the following gaming news sites do you have experience with? * 

o  Rockpapershotgun 

o  PCgamer 

o  Gamespot 

o  Kotaku 

o  IGN 

o  Gamereactor 

o  Others 

Of these gaming news sites, which one do you prefer? * 

o  Rockpapershotgun 

o  PCgamer 

o  Gamespot 

o  Kotaku 

o  IGN 

o  Gamereactor 

o  Other 

What do you generally read when visiting a gaming news site? * 

o  Reviews 

o  Scores 

o  New Releases 

o  Industry News 

o  Forum discussions 

o  Other 

How essential is the community for you when choosing/visiting a gaming news site? * 
1 not at all, 5 very important 

 1 2 3 4 5  

Select a value from a range of 1 to 5. 

      

How important is it for you that reviews grade a game by giving them a concrete 
number(score) in its evaluation? * 
1 not at all, 5 very important 

 1 2 3 4 5  
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Select a value from a range of 1 to 5. 

      

How often do you feel that you can read or have a meaningful discussion in a comment 
section regarding a review or article? * 
1 never, 5 very often. 

 1 2 3 4 5  

Select a value from a range of 1 to 5. 

      

How frequently do you experience that the user discussion regarding a review or article 
have influenced your opinion of a product? * 
1 never, 5 very often. 

 1 2 3 4 5  

Select a value from a range of 1 to 5. 

      

Submit
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