
 

 

 

 

Akademin för utbildning kultur och kommunikation 

 

 

 

 

”Varför skriker jag svordomar på ryska?”  

En kvalitativ studie om hur lärande överförs genom det 

sociala samspelet inom Counter-strike: Global-offensive 

genom Communities of practice. 
 

 

 

 

Moa Jonsson 
 

 

 

 

Huvudområde: UKK       Handledare: Hans Öberg 

Nivå: Kandidatuppsats     Examinator: Dan Tedenljung  

Kursnamn: Pedagogik 61-90   

Kurskod: PEA084      Seminariedatum: 2018-06-01 



 

 

 

 

Abstract 

Genom att studera individers upplevelse av lärande inom ett populärt lagspel online försöker denna 

uppsats att ge en ökad förståelse för vad som lärs in genom onlinespel och hur detta förs vidare till andra 

spelare genom Communities of practice's begreppsram. Detta i syfte att kunna använda sig av 

onlinelärande och överföringen av denna på ett bättre sätt inom onlinestudier och distansstudier. 

Underlaget har framkommit genom sex intervjuer i en kvalitativ forskningsanda. Uppsatsen använder sig 

av en induktiv ansats och meningskoncentrering för att sammanställa resultaten. Resultaten visar vikten 

av en lärandegrupp samt kommunikation för ett kunskapsutbyte med sina medspelare genom en 

gemensam chattgrupp. Denna kunskap genereras både genom praktiken och att delta i mer perifiera 

aktiviteter som att delta inom olika streams, forumdiskussioner samt genom chattgruppen. Resultaten 

visar även på hur överföringen av kunskap sker mellan olika erfarenhetsgrader. Slutsatsen är därför att 

kommunikation inom lärandegruppen är nödvändig för att inlärningen ska fungera optimalt trots ett 

fysiskt avstånd. Vilket visar relevansen av att fortsätta att studera lärandet online genom ett kvalitativt 

perspektiv för att kunna applicera kommande resultat inom förbättrad onlineutbildning. 

Nyckelord: Onlinespel, Lagspel, Kvalitativ studie, CoP, Grupplärande 
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1. Inledning 

I och med internets framväxt och fortsatta utveckling som en självklarhet inom vår moderna vardag har 

även daglig underhållning för privatpersoner genom detta medium växt sig starkare. Inom internets scen 

för underhållning har onlinespelen vuxit sig starka då, enligt Nordicom, ca 24 % av befolkningen mellan 

åldrarna 9–79 spelade onlinespel år 2016 (Nordicom, u.d). Spelindustrin som helhet har under de senaste 

åren vuxit avsevärt och visar trender på fortsatt riktning vilket innebär att allt fler individer idag vänder 

sig mot internet och onlinespel som rekreationell fritidssyssla (Dataspelsbranschen, u.d). Något som fram 

tills nyligen inte har setts som ett kapabel att innehålla eller framställa generativ kunskap och även om 

virtuella interaktioner har visats möjliggöra informationsutbyte och inlärning har det inte betraktats som 

en plats för social inlärning i sig själv (Ellis, Oldridge & Vasconelos, 2004). Något som enligt Ellis et al. 

(2004) skriver: 

                    ...Nevertheless, virtual communities provide oppurtunities for researchers to study the 

behaviour or perceptions, of dispersed communities in real time, as well as over time, something that was 

difficult, if not impossible, before the advent of the Internet and the World Wide Web. Study of virtual 

communities may also offer insight into the perceptions and actions of physical communities through 

studys of their virtual counterparts.  (s. 175–176) 

Allteftersom sofistikerad teknik blir allt mer tillgänglig och möjliggör kommunikation med fysiskt 

avlägsna andra i realtid så växer intresset kring hur dem nya omgivningarna stöder kunskapsgenerering 

och kunskapsöverföring, och även hur den virtuella kunskapsdynamiken skiljer sig från dem som är 

beroende av fysisk direktkontakt (Ellis et al., 2004). 

Samtidigt uppvisas svårigheter att bibehålla ett aktivt deltagande genom online-kurser där ett stort antal 

kursdeltagare av olika anledningar väljer att hoppa av i förtid enligt tidningen usnews (Devon Haynie, 

2015, 15 jan) 

Svårigheter att behålla ett aktivt deltagarantal verkar dock inte vara ett problem inom datorspel 

(Dataspelsbranschen, u.d). Där onlinespel till skillnad från många datorspel som ofta spelas ensamma inte 

endast innebär ett rekreationellt element utan även ett socialt. Detta beror på att man vid 

onlinespel interagerar med andra människor som spelar samma spel. Denna interaktion är särskilt 

framträdande inom onlinespel där man spelar i lag. Individer kan i realtid välja att antingen observera 

eller delta genom online-mikrofon eller spelets chatt med andra spelare. 

I detta arbete diskuteras online-lagspelet CS: Go som använder sig av en kombination av dessa 

olika interaktionsmöjligheter. Oavsett hur spelaren väljer att kommunicera så utgörs samspelet till de 

andra spelarna i laget och överföringen av lärandet därigenom till en central del. Uppsatsen kommer att 

diskutera hur denna kunskapsgenerering och överföringen av den sker inom onlinespel. 

Lave och Wenger (1991) hävdar att människor är sociala varelser som internaliserar de värderingar och 

kunskaper som existerar där de befinner sig och kan därför även antas gälla inom den digitala världen 

genom onlinespel. Då detta ämnesområde innebär både sammanstrålning av stora mängder människor 

som tvingas organisera sig, samarbeta och kommunicera för att kunna nå sitt gemensamma mål och vinna 

matchen kan detta ses som en lärandegrupp. Eftersom "Informal learning activities and personal 



 

 

 

 

relationships among colleagues are the hallmarks of communities of practice" (Snyder & Wenger, 2004, 

s.10), kommer begreppet communities of practice (CoP) att vara ett ledande analysverktyg i den 

avslutande delen av uppsatsen. Detta för att undersöka om några områden inom lärandet och överföringen 

av denna genom onlinespel kan appliceras på framtida onlineutbildning. 

2. Om CS: Go 

CS: Go Är en förkortning av Counter-strike: Global offensive. Counter-strike är den första versionen till 

CS: Go och var först släppt som en modifiering av spelet “Half-life” år 1999 (Stemspy, 2015–2017). 

Denna modifierings popularitet gjorde att Counter-strike så småningom släpptes som ett individuellt spel. 

Den senaste versionen av Counter-strike, kallad CS: Go, släpptes fem år sedan och är idag ett av de 

populäraste spelen i Sverige och världen (Steamspy, 2015–2017). Enligt Steamspy (2015–2017) har 

spelet sålt 29 miljoner kopior. CS: Go är ett onlinespel vilket innebär att det spelas uppkopplat till internet 

i samband med andra spelare. Spelet är ett lagbaserat förstapersonsskjutare (FPS), actionspel 

medfyra olika spellägen. Ett av dessa spellägen kallas “Classic casual”. Vad som gör spelet “casual” är att 

spelarna kan hoppa in eller ut ur spelet när de önskar samt att inga spelare rankas efter spelets 

rankningssystem (Steamspy, 2015–2017).  

Spellägets koncept inom Classic casual går ut på att man är två 1ag om 5 deltagare i varje lag, terrorister 

och motattackerarna inom ett 30 rundors spel. Terroristernas uppgift är att placera en bomb på ett av två 

bestämda områden. Bomben tilldelas en av spelarna i början av matchen. Spelaren som bär på bomben 

kan under spelet lägga ned den på marken så att en annan lagkamrat kan plocka upp den. 

Motattackerarnas uppgift är att hindra bomben från att placeras och sprängas genom att neutralisera alla i 

motståndarlaget via skott och knivhugg. Motståndarlaget som vill placera bomben har också vapen som 

de i sin tur försvarar sig med. Om du dör i matchen så får du vänta tills pågående runda är slut innan du 

kan delta i nästa. Om bomben lyckas placeras har motattackerarna 45 sekunder på sig att avväpna den 

innan den exploderar vilket leder till det lagets förlust. Lyckas motattackerarna med att avväpna bomben 

så vinner de automatiskt. Ju fler matcher spelaren/laget lyckas med sin uppgift desto mer pengar får de att 

lägga på bättre utrustning och vapen. Köp av vapen samt utrustningen sker i början av varje runda. 

Överlever spelaren rundan får denne behålla utrustningen och vapen från tidigare runda. 

Ett av dem andra spellägena är ”competitive”. Spelreglerna liknar mestadels Classic läget, dock är den 

största skillnaden mellan dessa spellägen att competitive använder sig av ett rankingsystem då spelaren 

klättrar upp i rank då de vinner matcher samt går ned i rank då de förlorar matcher (Steamspy, 2015–

2017). 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärandet genereras samt överförs inom det sociala samspelet 

mellan onlinespelare. Detta kommer att analyseras inom CoP's begreppsram. Målet är att kunna belysa 

hur överförande av lärande sker inom ett onlinespel för att kunna användas för att förbättra 

kunskapsgenerering och överföring av kunskap inom onlineutbildning. Detta i syfte att förbättra hur 

utbildningsförvaltningar kan öka ett aktivt deltagare-antal inom utbildningar 



 

 

 

 

Utifrån ovanstående formulerat syfte har tre frågeställningar valts ut för att nå målet för syftet. 

i) Vilken typ av kunskap anser informanten genereras inom CS: Go? 

ii)  Hur genereras denna kunskap enligt individen inom CS: Go? 

iii)  Hur överförs denna kunskap till andra spelare inom CS: Go? 

4. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer sökningsprocessen kring tidigare forskning inom ämnet att upp. Här kommer 

även tidigare forskning kring onlinespel som lärandeplattform och CoP att presenteras. 

Den största andelen av material inom det pedagogiska undersökningsfältet inom spel fokuserade i hög 

grad kring datorspel och dess möjlighet att användas som ett pedagogiskt verktyg för inlärning av 

skolämnen såsom i Kuo (2007). Onlinespel som en möjlighet till kunskapsgenerering och 

kunskapsöverföring från ett kvalitativt perspektiv var svårt att hitta. Speciellt inom området av 

multiplayer online first person shooter (MMOFPS) spel som CS: Go tillhör, trots att detta är en stor 

kategori av onlinespel ute på marknaden (Sweclockers, 1999–2018). Tidigare studier om hur 

kunskapsgenerering och kunskapsöverföring inom spels sociala samspel överförs från spelare till 

spelare har därför varit svårt men visar just på behovet att undersöka denna fråga. Då fokuset i denna 

studie ligger på att undersöka lärande och lärandeöverföring i samspel med andra individer inom ett 

specifikt område blev begreppet ”Communities of practice” av särskilt intresse som analysverktyg. 

De artiklar som har valts är, på grund av att vara ett tämligen knapphändigt undersökt område, i vissa fall 

inte helt korrelerade med hur lärande genereras och överförs inom Cs: Go’s sociala samspel utifrån CoP 

utan behandlar istället delar av ämnet som har ansetts relevant till området. En kort undersökning inom 

fältet för motivation till varför onlinespel spelas kommer därför att börja denna genomgång. Efter detta 

kommer hur spelarens identitet och engagemang påverkas genom onlinespel att kort lyftas samt det 

sociala lärandet som ett annat stort onlinespel har gett upphov till. En kort genomgång på onlinespel och 

dess koppling till samarbete kommer även att lyftas innan en kort genomgång kring tidigare forskning 

inom CoP kommer att avsluta denna del. 

4.1 Onlinespel och motivation 
En studie kring motivation och onlinespel gjord av Suárez, Thio och Singh (2013) visade på att en stor del 

av ungdomar som spelade massively multiplayer online role-playing games (MMORG:s) mest spelade 

spelet för att få sätta sig in i en annan situation. Enligt dessa ungdomar så var det ett sätt att koppla av och 

få en känsla av prestation, det uttrycktes även att onlinespel var ett bra sätt att kunna fördriva tiden på 

(Suárez et al., 2013). Överraskande nog nämndes det sociala elementet som motivation mycket litet inom 

denna studie trots gott om individer där spelande inom grupp var vanligt. Denna forskning visar dock på 

att en känsla av prestation var viktig för ungdomar för att känna sig motiverade. Att undersöka vad som 

inger denna känsla av prestation inom onlinespel skulle kunna vara av vikt. 



 

 

 

 

4.2 Onlinespelaren utanför spelmekaniken 
Enligt tidigare forskning uttrycker elever att de anser onlinespel som avstressande och ger en känsla av 

prestation. Iacovides, Aczel, Scanlon, Taylor och Woods (2012) har undersökt om spelarna lär något 

annat än att lära sig spelmekaniken. Det vill säga de motoriska färdigheter som används för att spela ett 

spel. Här undersökte de även i vilken utsträckning spelarna deltog i olika spelcommunities, samt om detta 

engagemang inom olika communities kunde avspeglas i hur de såg sig som spelare. Resultatet visade att 

folk som spelade mest hävdade att de hade lärt sig mycket ifrån spelet som låg utanför spelmekaniken. 

Detta var dock inte den enda avgörande faktorn, då folk som identifierade sig själva som “gamers”, också 

var den grupp som hävdade sig ha lärt sig mycket förutom spelmekaniken i spelet (Iacovides et al., 2012). 

Denna grupp kunde i många fall ha spelat lika mycket eller mindre som den tidigare gruppen. Gemensamt 

för dessa resultatgrupper var det höga engagemang båda uppvisade inom spelcommunityt. Vad detta 

lärande kunde vara undersöktes dock inte i denna studie utan ett föreslag om att studera detta vidare i 

framtida forskning. 

4.3 Onlinespel och ett socialt lärande 
En studie gjord av Kho (2012) handlar om hur massively multiplayer online roleplaying games 

(MMORPG), med inriktning på World of Warcraft, påverkar individen socialt. Inom spelet, konfronteras 

spelaren med diverse etiska dilemman som kräver en förmåga för empati, ansvar, uthållighet och en 

kapacitet till att se fördelar med försenad belöning (Kho, 2012). Resultatet visade på att WoW som spel 

kan användas för att utveckla olika pro-sociala förmågor såsom samarbete, självuppoffrande och 

uthållighet (Kho, 2012). Om detta är möjligheterna inom WoW finns det anledning att undersöka om 

detta resonemang skulle kunna tillämpas på exempelvis CS: GO som även har starka inslag av samarbete, 

uppoffring och ett försenat belöningssystem samt hur detta skulle kunna överföras för att användas i 

högre grad inom onlineutbildning. 

4.4 Onlinespel och samarbete med medspelare 
I en nyligen utförd undersökning gjord av Jin och Li (2017) undersöktes effekten av datorspelets innehåll, 

sammanhang och upplevelsen av samarbete inom spelet över tre olika studier. Resultatet av dessa blev att 

mängden lagspelande inom ett datorspel visade ett positivt samband på pro-socialt beteende. Det visade 

även att ju mer sociala spel som spelades av försökspersonen desto mer pro-socialt beteende såsom 

hjälpsamhet uppvisades. Spel som innehöll samarbete upptäcktes öka mängden villighet till samarbete 

inom både neutrala och våldsamma spel (Jin & Li, 2017). Då undersökningen av Jin och Li (2017) även 

delade upp försökspersonerna efter erfarenhetsnivå kunde de även testa skillnad mellan vilja till 

samarbete inom dessa olika grupper. Därför parades individer av låg erfarenhet ihop med varandra, 

individer med hög erfarenhet och människor av blandad låg och hög erfarenhet ihop. Här visade sig det 

dock att erfarenhetsgraden minskade viljan till samarbete inom lagspel inom både låg-hög och hög-hög 

erfarenhetsgrad-paren. Jin och Li (2017) förklarade det med att när en mer erfaren spelare slumpmässigt 

paras ihop med en mindre erfaren som sänker den totala lagprestationen så skapas det frustration som 

sänker samarbetet. Vilket i sig skapar mer frustration och kanske till och med ilska eller aggression kring 

lagsituationen. Den låga graden av samarbete mellan individer med hög grad av erfarenhet kunde inte 

förklaras lika lätt men spekulerades av Jin och Li (2017) handla om att de vet att de klarar av utmaningen 

och därför inte känner något behov av att samarbeta med varandra. 



 

 

 

 

Att dessa veteraner inte ville samarbeta med nybörjarna i lika hög mån som nybörjarna kunde samarbeta 

med varandra kan även bero på att de inte kände en koppling till dem det vill säga att de inte hade någon 

nämnvärd relation. Detta antyds i en studie från Peng och Hsieh (2012) där syftet var att studera 

effekterna av olika målinriktningar inom multiplayerspel och om dessa kunde påverkas. Deltagarna 

delades in i lag efter olika relationstyper som bestod av att antingen spela med främlingar eller med redan 

etablerade vänskaper, där spelläget var antingen konkurensinriktat eller samarbetsinriktat. Det 

undersöktes sedan vad detta hade för inverkan på spelarens motivation, målåtagande och prestation inom 

spelet. Resultatet inom denna studie visade på att den kooperativa målstrukturen visade sig leda till att 

spelarna ansträngde sig mer än inom den motsatta. Vad som gav tydligast resultat var dock att spel med 

kompisar i ett kooperativt spelläge gav ett mycket starkare målåtagande än att spela med främlingar. 

Kompisarna ansträngde sig mer, ökade sin prestation och blev mer motiverade att spela bra. Detta ökade 

målåtagande skilde sig dock inte åt när försökspersonerna spelade mot kompisar från att spela med 

främlingar (Peng & Hsieh, 2012). 

I en annan tävlingsinriktad studie kring samarbete av Hall och Graham (2004) baserad kring ett 

forskningsprojekt som undersökte de faktorer som motiverade individer som tävlar om att vinna ett pris 

på 10 000 £ för att interagera gemensamt i en Yahoo e-grupp. Huvudfokus låg i att undersöka olika 

konkurrenters, inom en online-community, vilja att hjälpa varandra att vinna när endast ett pris var 

tillgängligt. Resultatet visade på att starka sociala relationer inte nödvändigtvis är avgörande för att skapa 

en virtuell gemenskap i motsats till Peng och Hsieh (2012). Hall och Graham (2004) påpekar dock att det 

verkar som att nivån på det virtuella samhällets sociala infrastruktur bidrar till i vilken utsträckning 

enskild kunskap delas och överförs mellan medlemmarna, vilket även påverkar samhällets benägenhet att 

skapa ny kunskap samt hur detta görs. Så en stark social gemenskap uppmuntras för att föra vidare den 

kunskap som finns eller skapas inom samspelet forumet. Resultatet menar Hall och Graham (2004) visar 

dock att trots att social gemenskap inte är nödvändigt för utvecklandet av ny kunskap så utvecklas den 

bättre i små privata grupper samt bekräftar att för att motivera en grupp till att delta inom ett virtuellt 

samspel så måste värderingar delas av medlemmarna inom det forumet. Ett sista fynd var att experimentet 

tycktes bidra till pro-sociala tendenser såsom att orsaken att söka in till undersökningen för dem flesta 

deltagare först var att öka individuella lärandemöjligheter, medan senare avstämningar visade på en 

önskan att bidra till andras lärande från deltagarnas sida (Hall & Graham, 2004). Vilket tycks visa på att 

bara genom att ha deltagit i studien har individerna ändrat sin inställning kring att vilja bidra till andras 

lärande (Hall & Graham, 2004). 

4.5 Communities of practice 
I en studie av Amin och Roberts (2008) som undersökte CoP och överföring av lärande inom olika 

lärandemiljöer kollade man på fyra olika typer av kunskap. Praktisk kunskap, kreativ kunskap, 

professionell kunskap och virtuell kunskap. Detta för att forskarna ville bredda den smala väg som CoP 

som begrepp användes inom ”knowing in action”. Här diskuteras de olika kunskapsformerna och att dessa 

olika former inte har någonting att göra med fysisk närhet.  Resultatet av forskningen är att det virtuella 

vetandet optimeras genom att bygga ett socialt nät baserat på gemensam målsättning, interaktion och 

känslomässigt engagemang. Enligt Amin och Roberts (2008) visar flera exempel i studien på att 

onlinemiljöer kan återskapa samma slags rikedom av interaktion som normalt förknippas med CoP, 



 

 

 

 

utmärkande för sina höga nivåer av interpersonellt förtroende och ömsesidighet eller samarbeten byggda 

kring starka professionella band. Enda skillnaden är att dessa bygger på ett engagemang som har delats på 

avstånd istället för genom det traditionella sättet av genom fysisk närhet (Amin & Roberts, 2008). 

I en rapport av Pyrko, Dörfler och Eden (2017) undersöktes grundbegreppen i begreppet inom CoP 

genom att studera de lärandeprocesser som sker inom dessa samhällen. Med lärandeprocesser menar 

författarna kunskap, vetande och kunskapsöverföring och hur kunskap blir till en social konstruktion 

inom individen (Pyrko et al., 2017). Rapporten använder sig sedan av Wenger’s (1998) tre huvudbegrepp 

för CoP shared repertoire, mutual engagement och joint enterprise för att ge insikt i hur CoP som en 

social grupp ska kunna användas bättre inom professionella miljöer. Från de fallstudier som gjordes så 

hittade Pyrko et al. (2017) nya begrepp för att beskriva ett CoP. Detta begrepp var ”thinking together” och 

användes av både akademiker och informanter. Detta beskrivs i rapporten som både kärnan och 

omfattningen av ett CoP och förklarar enligt Pyrko et al. (2017) hur det kommer sig att ett CoP kan 

uppkomma men inte tvingas fram av utomstående krafter som exempelvis chefer. Vidare menar Pyrko et 

al. (2017) att det skulle förbättra den nuvarande förståelsen av kunskap och kunskap inom CoP's, genom 

att anta begreppen interlocked inwelling och thinking together för att bättre förklara fenomenet. 

En kvalitativ studie vars syfte var snarlikt denna studie utfördes av Oliver och Carr (2009). Dess syfte var 

att undersöka lärandet inom “virtuella världar” samt dess koppling till formellt lärande. Spelet var ett 

MMORPG kallat World of Warcraft. Inför analys av data har Oliver och Carr (2009) använt sig av det 

sociokulturella perspektivet samt Communities of practice. I denna studie undersöktes par som spelade 

tillsammans där syftet var att undersöka länken mellan formellt lärande och rekreationellt lärande inom 

spelet. Oliver och Carr (2009) kom fram till att valet av analysmetod och teori var ett bra verktyg för att 

förstå lärandet och analysera detta. Genom perspektivet som användes ansågs det att synen på lärandet 

som en social process möjliggjorde det att se vad som lärdes samt hur detta skedde. Inom resultatet 

framkom det även kopplingar mellan virtuellt lärandet inom spelet och det formella lärandet inom 

distansstudier. Någonting som uppmuntrar vidare forskning då kursplaner inom distansstudier kan 

utformas på ett bättre sätt om informationen som finns angående onlinespel skulle användas. 

Kling och Courtright (2006) undersökte i sin artikel områden som skulle kunna underlätta inlärning i det 

elektroniska forumet samt undersöker hur gruppbeteende inom onlinecommunityt kan stödjas för att möta 

dem slags förväntningar om förtroende och ömsesidighet som begreppet ”community” innebär. Största 

delen av forskningen kommer ifrån ett projekt kallat ILF (the inquiry learning forum), som syftade till att 

skapa ett virtuellt CoP mellan gymnasielärare inom matematik och naturvetenskap genom en webbplats 

och undersöka interaktionen mellan de olika grupperna. Resultatet visar återigen svårigheten att försöka 

att tvinga fram ett fungerande CoP men kan urskilja två stora skillnader mellan hur olika online 

communities ter sig. Det IT-ledda och det IT-stödda. Med detta menas en typ av ett virtuellt klassrum 

med hög kontroll över deltagarna genom planerade ämnesdiskussioner och inlägg gentemot en annan typ 

av klassrum som tillåter möjligheterna för kommunikation sinsemellan men inte har dessa uppsatta på ett 

schema. Här visade det sig genom resultatet att det IT-ledda onlinecommunityt är mycket svårare att göra 

självfungerande än dem som enbart är IT-stötta (Kling & Courtright, 2006). Detta diskuteras kunna lösas 

genom och bero på att skapa virtuella klassrum som bland annat kan tillåta tillitsuppbyggnad mellan 

deltagarna något som är svårt att skapa genom strikt uppstyrda ämnesdiskussioner. Här pratar även Kling 



 

 

 

 

och Courtright (2006) om att detta tillitsbyggande även eventuellt kräver ett engagemang utanför det 

virtuella klassrummet. 

I en undersökning om CoP på en försvarsadvokats kontor kunde olika teman för vad som leder till ett 

välfungerande organisatoriskt lärande inom CoP urskiljas. Dessa teman var att vara en grupp av utövare 

inom ett ämne, att ha delad gemensam mening eller syfte, informella sociala nätverk inom gruppen, 

stödjande gruppförtroende inom utövningen, delat engagemang inom kunskapsbyggandet och utveckling 

och förhandling inom individens professionella identitet. Utöver detta så måste individerna även ha en 

inre motivation till att vilja utvecklas och fungera bättre som grupp för att kunna förbättra och växa i sitt 

samarbete. I undersökningen gjord av Hara och Shwen (2006) så gjordes detta genom att dem anställda 

inom kontoret försökte att öva upp sina färdigheter genom interaktioner med sina kollegor. 

En undersökning som även tyder på vikten av en grupp för bemästring inom ett CoP gjordes av Galareau 

(2005). I sin etnografiska undersökning om spontana communities inom onlinespel diskuterade Galareau 

(2005) om hur man inom dessa spel ofta klarar sig rent tekniskt utan en grupp eller en klan att spela med 

men att detta är ett krav för sann bemästring. 

5. Teoretisk begreppsram 

Under denna rubrik kommer uppsatsens teoretiska ansats och begreppsliga referensram att presenteras. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Denna uppsats utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att lärandet ses som att den sker mer 

och mindre medvetet i en konstant process av interaktion med vår omgivning (Säljö, 2000). Utifrån detta 

sätt att se på världen är lärande naturligt och självklart. Frågan blir som Säljö (2000) uttrycker sig alltså 

inte om en grupp lär sig, utan vad den lär sig och hur detta sedan översätts inom individen.    

Wenger (2009) beskriver det sociokulturella perspektivet som ett lärande genom deltagandet av sociala 

sammanhang. Wenger (2009) syftar då inte på alla sociala sammanhang utan de sammanhang där 

individen är en aktiv deltagare inom en gemenskaps/grupps aktivitet samt skapar en identitet i samband 

med detta. Han beskriver den sociokulturella ansatsen utifrån fyra antaganden. De fyra antaganden är att 

människor är sociala varelser, att kunskap är individens kompetens i relation till individens personliga 

färdigheter, att kunskapen individen innefattar grundas i jakten på färdigheter samt förmågan att se 

mening i det vi gör vilket enligt Wenger är målet med lärandet (Wenger, 1998). 

Wenger (1998) berättar även om fyra komponenter som är väsentliga för att definiera lärandet inom 

perspektivet. Den första komponenten är mening, det vill säga förmågan att uppfatta världen och livet 

som meningsfullt, både som grupp samt individ. Den andra komponenten praktik, syftar på lärandet 

genom agerandet. Gemenskap är den tredje komponenten, vilket syftar på ett lärande genom tillhörighet, 

här är individens handlingar sedda som en kompetens samt individens initiativ värdefullt. Den sista 

komponenten är identitet, här talas det om hur individens lärande påverkar dess utveckling och vem denne 

är (Wenger, 2009). 



 

 

 

 

5.2 Communities of practice 
Wenger (1998) diskuterar lärandet som ett fenomen som förekommer inom alla sociala sammanhang där 

individer deltar aktivt inom dem Communities of Practice (CoP) som de tillhör. Begreppet används inom 

det sociokulturella perspektivet som en beskrivning av sociala lärandegrupper, för att sätta ord på hur vi 

människor lär oss inom sammanhang och grupp. Där fokus ligger i att förklara hur vuxna människor lär 

sig genom vardagliga sociala och samhälleliga aktiviteter istället för genom formella lärande institutioner 

(Wenger, 1998). Det situerade lärandet har även en stor roll inom detta begrepp som syftar till att förklara 

att en stor del av lärandet sker genom att vara en del av en grupp och ett gemensamt informationsutbyte 

mellan medlemmarna (Wenger & Lave, 1991). Det gemensamma informationsutbytet stärker gruppen 

genom att öka tilliten mellan medlemmarna medan det även utbildar och uppdaterar. 

Definitionen för ett CoP enligt Snyder och Wenger (2004) är tre huvudsakliga komponenter: domain, 

community och practice (område, community och praktik). 

Domain- Ett CoP är uppbyggt kring ett specifikt område som definierar CoP’ets syfte och vad som är 

viktigt. Alla medlemmar i gruppen är engagerade inom detta område och definierar sig ofta genom detta, 

vilket även ökar engagemanget. 

Community- Det minisamhälle och relationerna mellan individerna i gruppen som skapas genom det 

gemensamma området. Alla i gruppen har olika roller för ett framåtsträvande arbete inom området. Här är 

det även optimalt att ha en ledare som samordnar och koordinerar gruppen och dess aktiviteter. Ledaren 

är ofta den som genom erfarenhet har samlat på sig mest kunskap kring det givna området. Känslan av 

gemenskap betonas också för ett lyckat CoP då detta främjar lärande och utvecklingen inom gruppen samt 

skapar en stabilitet. 

Practice- Varje sådan här grupp utvecklar sättet som de praktiserar sitt område genom att dela med sig 

och utveckla kunskapen gemensamt. För att utveckla denna praktik kan de engagerade använda sig av 

ramverk, taktiker, genomgångar med mera. Detta kan kallas för deras gemensamma kunskapsbas. Med 

denna gemensamma bas för hur individen och gruppen ska agera i olika sammanhang kan de använda sig 

av tidigare erfarenheter tillsammans för att överkomma nya situationer. 

Begreppet CoP har använts mycket flitigt inom arbetspedagogik som ett verktyg för att förklara hur vi 

beter oss och kommer in på en arbetsplats eller lär oss utöva ett yrke (Hara & Schwen, 2006). Detta för att 

lärandet kring arbetet ofta blir osynligt på grund utav att det kan vara så nära kopplat med ens 

yrkesidentitet och även var av en situerad lärandetyp genom exempelvis mentorskap, korta introduktioner, 

utbyte mellan kollegor eller en typ av se-och-lär metoder (Wenger & Lave, 1991). CoP som begrepp kan 

dock användas för fler syften eftersom det kan användas för att analysera alla typer av grupperingar där 

människor samlas kring ett område som dem engagerar sig inom samt där kunskap förs vidare från en 

erfaren utövare inom området till en mindre erfaren (Wenger & Lave, 1991). CoP har även visat sig bra 

att på att göra det osynliga synligt genom att undersöka vad som utgör en grupps bas samt hur och vad 

folk lär sig genom dessa (Hara & Schwen, 2006). Något att hålla i åtanke är att det informella lärandet 

som sker inom ett CoP ofta är av en social natur, vilket innebär ett beroende av nära relationer inom 

området för att våga och vilja be om hjälp eller hjälpa att utvecklas (Snyder & Wenger, 2004). 



 

 

 

 

Enligt Lave och Wenger (1991) så deltar människan inom olika deltagarnivåer. Ett legitimt deltagande 

innebär att man aktivt bidrar med genuin relevans till gruppen. Detta kan ske genom att exempelvis 

arrangera evenemang eller ordna lokaler inom gruppens intressedomän. Ett perifert deltagande enligt 

Lave och Wenger (1991) är mer tillbakadraget där individen studerar och lär sig av vad som händer inom 

gruppen. Genom detta deltagande lär individen sig nya färdigheter såväl som nya förhållningssätt till sin 

identitet inom gruppen. Det huvudsakliga med denna typ av deltagande är alltså att man inte är den som 

är drivande utan tar snarare del av gruppen (Lave & Wenger, 1991). Enligt Lave och Wenger (1998) så 

deltar människan som en del av den sociala världen konstant i olika perifera och legitima deltaganden 

som oundvikligen påverkar individen. För att bli en fullvärdig medlem inom ett CoP måste individen 

dock ägna full uppmärksamhet åt dessa typer av deltagande för att kunna bemästra alla de viktiga 

färdigheterna inom gruppen och därigenom ha kunskapen, förståelsen och den legitimiteten för att få delta 

i gruppen fullt ut. Snyder och Wenger (2004) pratar även om att ett CoP är beroende av att det skapas en 

slags rutin kring gruppens sammanstrålning för att diskutera och utbyta idéer, vilket ytterligare stärker 

gemenskapen inom gruppen. Något som gör begreppet till ett användbart verktyg inom det rekreationella 

fältet kring grupplärande. 

Wenger (1998) talar om datorernas betydelse inom CoP’s på den virtuella plattformen. Genom att 

diskutera individerna som deltar inom de sociala sammanhangen inom gruppen i CS: Go som ett CoP kan 

vi lättare definiera den lärande kontexten som sker genom communities. Med community inom denna 

uppsats så menas en social sfär inom en virtuell värld. I dessa fall pratas det om olika communities som 

sker genom CS: Go, dessa innebär dels offentliga chattrum eller andra öppna sociala forum som kretsar 

kring CS: Go. Ett forum kommer att beskrivas som ett en form av virtuell mötesplats där folk kan dela 

intressen, värderingar eller kunskap. Det är även viktigt att förstå begreppet virtuell verklighet då texten 

diskuterar möten och samspel som sker via en virtuell verklighet. Ordet definieras enligt 

Nationalencyklopedin som: "En datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och 

agera." (Virtuell verklighet, u.å.). Den virtuella världen skiljer sig från den “verkliga världen” som är det 

samhälle som existerar utanför spelets kontext. Detta diskuteras som olika “verkligheter” i syfte med att 

särskilja dem inom texten. 

5.3 Kritik mot communities of practice 
Kritik som har framförts angående detta begrepp har varit just det att CoP först utvecklades som en mall 

för att undersöka det lärande som sker bland utövare i en specifik social miljö men att denna mall har 

applicerats på ett väldigt brett område. Områden som dessutom har varit väldigt inriktade på 

organisatoriskt lärande istället för den utveckling som sker inom gruppen. Några exempel på detta är att 

Lave och Wenger (1991) enligt Li C. L. Grimshaw M. J., Nielsen, C., Judd, M., Coyote C. P & Graham 

D. I (2009) fokuserade på interaktionerna mellan nybörjare och veteraner och processen inom vilken 

nykomlingarna skapade en professionell identitet. Lave och Wenger (1998) diskuterade hur begreppet 

kunde användas inom personlig tillväxt och individernas olika typer av deltagande inom en grupp för att 

sedan tillämpas som ett ledningsverktyg för att förbättra organisationers konkurrenskraft (Li, et al., 

2009). I praktiken har tillämpningen av CoP inom organisationer visat sig problematiskt på flera punkter 

(Addicott et al., 2006; Swan et al., 2002; Waring & Currie, 2009). Problemet är att inriktningen och 

begreppsbeskrivningen har ansetts spretigt (Li, et al., 2009). Li, et al. (2009) menar att det kan skapa 



 

 

 

 

osäkerheter hur CoP ska användas samt vad som utgör ett CoP vilket kan leda till att olika tolkningar av 

mallen sker. Denna kritik framför dock att CoP med fördel används inom utvecklingen av grupper, team 

och nätverk. Samt att CoP kan användas som stöd för formell och informell interaktion mellan nybörjare 

och veteraner med betoning på nyinlärning, den delade kunskapen och gruppkänsla. Enligt Li, et al. 

(2009) bör därför fokus för vidareutveckling av CoP samt dess användning ligga inom dessa områden. 

Även Amin och Roberts (2008) tar upp att CoP har använts frimodigt av akademiker såväl som utövare 

på grund av sin användbarhet inom överföring av lärande. Men att denna användning av 

lärandeöverföring ofta har tolkats till ett tvång av fysisk tillgänglighet. Något som inte ingår i 

beskrivningen av ett CoP. 

6. Metod 

6.1 Metodval 
I denna uppsats har intervju använts som informationsinsamlingsmetod. Detta eftersom det är ett bra sätt 

att komma åt olika individers subjektiva värld inom onlinespelens sociala miljö som annars kan vara svår 

att komma åt (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna är semistrukturerade och består av flera öppna 

frågor inom olika teman kring vad informantens lär sig genom sitt spelande, samspel med andra 

människor och vad den lär sig av det. Följdfrågor anpassas därefter efter informantens svar och 

undersökningens område. Detta tillåter alltså informanten själv att kunna svara kring det den har mest 

erfarenhet av. 

Via denna metod kan informanten under intervjun uttrycka sig fritt och leda intervjun istället för att 

intervjuarna leder informanten via exempelvis förutfattade meningar. Enligt Ahrne och Svensson (2015) 

kan en intervju även hjälpa till att samla in information kring informanternas språkbruk. Något som kan 

användas för att ge information kring samspel inom spelet. En avvägning mellan olika metoder gjordes 

där exempelvis deltagande observation också skulle ha gett möjligheten att se in i Cs: Go’s sociala. 

Deltagande observation, ansågs dock, skulle innebära att komma bort från informantens upplevelse av 

CoP:et och istället ha tillåtit författaren att tolka normen utifrån dennes egen subjektivitet. Vilket inte var 

syftet med frågeställningarna, trots att en viss subjektivitet förstås alltid förekommer inom olika 

tolkningsmetoder (Kvale & Brinkman, 2014). 

6.2 Avgränsning 
I denna uppsats har det valts att undersöka hur lärandet överförs inom spelet Cs: Go's sociala samspel ur 

CoP’s begreppsram. CS: Go har valts för att det är ett av de största onlinespel som under skrivande tid 

finns. Genom att välja detta spel och dess representerar resultatet, trotts detta, endast en fraktion av FPS-

spelen som finns ute i den virtuella spelvärlden. Denna avgränsning gjordes då det ansågs vara för 

mäktigt att ta med alla onlinespel med tanke på skalan av denna uppsats 

En avgränsning har gjorts till svensktalande spelare. Detta är på grund av förenkling vid urval, 

transkribering och analys. Avgränsningen till FPS-spel gjordes på grund av ett gap inom den pedagogiska 

forskningen kring FPS-relaterat lärande som inte kopplades ihop till studier inom kognition och 

aggression. Undersökningen fokuserar därför kring aspekten av CS: Go som ett lärande socialt spel ur 



 

 

 

 

CoP's begreppsram för att undersöka det sociala sampelet och denna aspekts möjlighet till inlärning 

genom CoP. 

6.3 Urval 
Urvalet har, för att ge en bred spridning inom deltagare, skett genom att lägga ut en förfrågan om 

deltagare till denna studie inom de två största svenska Facebook forumen för CS: Go entusiaster “CS: Go 

Sverige, lite bättre lite finare <3” och “CS: Go Sverige, lite bättre lite finare”. En förfrågan på en 

sekulariserad grupp kallad “Geek women unite-GWU” samt en kvinnoseparatistisk grupp kallad “Pink 

Room” har även lagts upp för att komma i kontakt med fler kvinnor inom spelcommunities. Urvalet och 

intervjuerna skedde fortlöpande under lite mindre än 2 månaders tid. Facebook användes som 

kontaktplattform tack vare sitt höga medlemsantal av människor inom olika åldrar och kön samt under 

antagandet att spelare av CS: Go är vana medieanvändare som har tillgång till internet. Facebook blev det 

sekundära valet efter att Cs: Go’s eget förundersöktes och det aktiva medlemsantalet var lågt. 

I frågan av urvalsmetod har snöbollseffekten (Ahrne & Svensson, 2015) använts. Det vill säga att 

uppsatsskrivaren har blivit hänvisad vidare till andra CS: Go spelare av de kontakter denne har fått tag i. 

Detta har använts när kontakt med deltagare som har kunnat hänvisa vidare till en kompis eller en bekant 

som också spelar. Snöbollsurvalet har även skett i formen av att folk har kontaktat uppsatsskrivaren som 

inte har varit aktuella för studien men som har tipsat om kompisar som är aktiva spelare. Vissa 

avgränsningar inom urvalet har skett. Dessa är en strävan efter ett jämnt antal kvinnor och män samt 

följande krav: Svensktalande, aktiv inom CS: Go under minst en månads period, över 18 år. 

Sex stycken intervjuer har utförts. Antalet informanter har huvudsakligen utgjorts av den tidsram detta 

arbete har utförts inom. Det har även bestämts av en informationsmättnad, det vill säga när informanterna 

har visat på gemensamma teman (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna har transkriberats i takt som de 

utförts då detta har gett djupare förståelse för upplevelsen av communities och specifika uttryck som kan 

användas vid efterkommande intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014). Hälften av informanterna är kvinnor 

och hälften är män. Detta är grundat i tanken att en bredare spridning av inom informanterna ger en 

bredare spridning av upplevelser och därmed även inom svaren. Informanternas grad av spelarvana 

varierar mellan 6 månader till 10 år. Detta för att få en bredd inom vad nybörjare lär sig och anser vara 

viktigt inom spelet som inte veteraner lär sig eller tänker på inom spelet och tvärtom. 

Intervjuerna har skett via kommunikationsmedlet Skype via ett lugnt, avskilt rum. Skype är en 

kommunikationsplattform där individer kan tala samt se varandra då de samtalar online. Detta är ett 

kommunikationsmedel som är gratis samt lättillgängligt. Individerna som deltar i denna studie har en 

vana att sitta vid datorer och delta via virtuell kommunikation. Detta har även underlättat ett deltagande 

för individer som annars skulle ha nekat till intervju på grund av brist på tid, distans, svårigheter med 

social interaktion med mera. 

6.4 Forskningsetisk hänsyn 
Genom den första kontakten med informanten har hen informerats om att intervjun spelas in samt har 

blivit tilldelad information i form av en digital kopia om de forskningsetiska principerna som har följts 

inom denna studie. Då mötet för intervjun inträffar informerades informanterna om god forskningssed 



 

 

 

 

(Vetenskapsrådet, 2011) muntligt genom en kort sammanfattning av god forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2011) där hänsyn har tagits till informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt 

nyttjandekravet. Detta har skett genom en öppenhet med informanten om vad studien innefattar, dess 

syfte samt frågeteman. Informanten informerades vidare att hens deltagande var frivilligt och denne 

kunde återta sitt medverkande innan, efter samt under intervjun då inget tvång eller påtryckningar fick 

förekomma från uppsatsskrivaren. Innan intervjuns början gavs information om att intervjun skulle spelas 

in och transkriberas samt att transkriberingen skulle behandlas konfidentiellt. Informanterna har även 

informerats att citering av intervjun kunde förekomma inom arbetet och att namn, i sådana fall, fingeraras. 

Information har även getts att materialet i största möjliga mån hålls konfidentiellt samt att ingen 

information skulle föras vidare utanför forskningsområdet. Informanterna blev även informerade om vart 

det färdiga arbetet skulle finnas tillgängligt. Alla deltagare blev även uppmuntrade att höra av sig till 

uppsatsskrivaren om det var något de ville fråga eller lägga till i studien.  För att hålla informanterna så 

anonyma som möjligt har namn uteslutits under inspelningen. Inspelningen skedde på mobil som sedan 

har överförts till privata datorer med lösenord. Efter utförd transkribering har dessa skrivits ut i en kopia 

som har hållits hemma och undangömd.  

6.5 Analysmetod 
Denna analysmetod är baserad på en induktiv ansats i enlighet med Kvale och Brinkman (2014) som 

bygger på att låta materialet avgöra vilka teman inom underlaget som är de viktiga. En induktiv ansats 

fokuserar på att koda underlag för att hitta teman och mönster som kan ge ökad förståelse kring ett givet 

undersökningsområde. 

Analysmetoden för denna studie har gjorts stegvis baserat på Kvale och Brinkmans (2014) 

analysmetod. Det första steget inom denna metod sker genom att samla in underlag genom att lyssna på 

informanterna, att ställa frågor och be dem utreda eventuella begrepp eller annat oklart som har kommit 

upp under intervjun för att säkerställa förståelse för vad informanten menar, på vilket sätt den menar det, 

varför det är viktigt och därigenom ge en slags konsensus inom berättelsen (Kvale & Brinkmann, 2014) 

Efter detta har intervjuen transkriberats och sedan skrivits ut på papper för genomläsning och tolkning. 

Denna tolkning sker genom att strukturera upp transkriberingen genom att notera upprepningar för vad 

personen tar upp, teman, eventuella motsägningar, saker som upplevs jobbigt genom stakningar eller extra 

viktigt genom betoningar. Dessa teman har noterats i enlighet med Kvale och Brinkman (2014). Vid detta 

läge har det även noterats när en fråga har varit svårbegriplig eller om frågorna har fångat in ett intressant 

ämne att undersöka inför nästa intervju. Eftersom intervjuerna har gjorts fortlöpande har även 

intervjufrågorna ändrats något i takt med att förståelsen har ökat kring hur ämnesområdet fungerar i 

enlighet med en induktiv ansats. Slutligen har nästkommande intervju utförts där ovan 

beskrivna tidigare steg återupprepas tills en informationsmättnad har skett. 

Efter detta har en meningskoncentrering skett stegvis genom att läsa igenom intervjuerna för att få en 

känsla av helhet. Därefter har informanternas uttalanden har kortats ner till mindre formuleringar, dessa 

formuleringar har sedan sammanställts under olika teman som anses passande. Det sista steget inom 

meningskoncentreringen har varit att sortera bort dem teman som inte har ansetts tillhöra uppsatsens 



 

 

 

 

syfte. Varav dessa kvarvarande teman har presenterats i bearbetad form genom resultatet (Kvale & 

Brinkman, 2014). 

7. Informanterna 

7.1 Informant X 
X är 27 år och började att spela det första CS vid 11 års ålder när han blev introducerad av sin bror. X 

hade hört lite smått om spelet innan han testade det och var beredd på en hård kultur. Den första 

upplevelsen av spelet beskriver X som svår men att det blev ett sätt att tävla om prestige bland kompisar 

om vem som låg högst i rank på CS just då och att detta var kul. CS: Go började han spela runt 2014. X 

beskriver det som att han spelar CS: Go lite av och till. Han beskriver sig ha en bred CS: Go-grupp. Han 

beskriver miljön i spelet som hätsk men underhållande eftersom det passar hans egen humor. Han 

beskriver sig även som schysst men med ett temperament. X säger att han är en ganska hög rang men att 

han inte spelar ihop med sina CS: Go kompisar utanför rankade tävlingar. Om han behöver gå upp i rang 

så spelar han mest själv. Med kompisar säger han att han inte brukar prata så mycket inom spelet men att 

han och några kompisar kan leka runt lite inom Casual spelläget för att testa olika vapen samt att han och 

hans CS: Go kompisar gärna pratar om annat utanför matcher. 

7.2 Informant Y 
Y är 18 år och beskriver att hon började spela CS första gången när hon var 15 år och några kompisar 

presenterade spelet för henne. Innan dess hade hon hört en del om spelet av dem och att det skulle vara ett 

roligt spel. Hon beskriver sin första interaktion med spelet som kul och att hennes kompiskrets alltid har 

varit väldigt accepterande mot henne även om hon inte beskriver sig själv som en duktig spelare trots att 

ha spelat i rankade matcher. I nuläget har hon minskat sitt spelande rejält från att spela flera timmar varje 

dag till bara några gånger i månaden när hon känner för det och när hon kan spela med folk som hon 

tycker om. Detta beskriver hon dels beror på att hon tycker folk inom communityt är jobbiga och 

trakasserar henne. Sin spelkrets beskriver hon som en liten krets av klasskompisar samt några som hon 

har träffat genom internet. Y beskriver sig själv som väldigt social och pratglad men att hon i spelet ofta 

tar order från "shot-callers". 

7.3 Informant Z 
Z är 28 år och spelade det första CS när han var 13 och beskriver sig själv som en aktiv spelare på sin 

fritid. Sin första interaktion med spelet var med kompisar genom LAN och han gillade omedelbart att 

man kunde tävla mot och med varandra inom spelet. Z beskriver sig själv som lugn och tillbakadragen 

samt målinriktad. Z beskriver det som att klimatet inom spelet idag är mycket hårdare än vad det brukade 

vara och att han kommer ihåg när man satt tillsammans i ett rum och spelade CS. Sina spelkompisar inom 

CS: Go beskriver Z som samma som han umgås med utanför CS: Go med några få undantag av kompisar 

som han har hittat via spel. Det är enligt Z mycket enklare att komma hem och träffa sina kompisar via 

datorn än att behöva planera och gå ut någonstans och förklarar det som att man inte behöver anstränga 

sig lika mycket då. Han har även ett starkt intresse för datorer utanför spelvärlden och har baserat sin 

utbildning och sitt egna företag på sitt intresse för datorer. Z beskriver att han ofta är den som organiserar 



 

 

 

 

upp lag och turneringar inom CS: Go och att det kommer som naturligt för honom både inom arbete och 

spel, kanske till och med för att spelandet har hjälpt till att forma honom så. 

7.4 Informant Å 
Å är 27 år och har spelat olika varianter av CS i ungefär 7 år.  Å beskriver det som att det skiftar hur 

mycket han spelar beroende på hur han jobbar men att han kan spela i upp till 5 timmar när han är ledig. 

Hans första interaktion med spelet var hemma hos en kompis och dennas bröder som själva hade spelat 

lite men inte var så erfarna. Denna erfarenhet var rolig och fick Å att spela lite mer tillsammans med dem 

och slutligen spela hemma online via CS: Go. Å beskriver sin spelkrets som folk han egentligen inte 

umgås med utanför spelet utan mer för att de spelar bra ihop. Å beskriver sig själv som glad och positiv 

men att han inuti spelet försöker att hålla en ganska låg profil. Å tar ofta rollen som den som ska peppa 

andra när spelet går dåligt men förklarar att han även kan ta ledarrollen om han känner att det behövs. I 

övrigt ser Å på communityt som lite som en familj även om han tycker att dem flesta som spelar inte tar 

spelet seriöst som en sport. Å ser spelet som ett genuint intresse och en utmaning och vill alltid fortsätta 

att bli bättre och kanske kunna livnära sig på det. 

7.5 Informant Ä 
Ä är 32 år och har spelat CS: Go i ungefär ett halvår. Ä har alltid varit intresserad av att testa CS: Go men 

började inte innan hon blev introducerad av sin bror. Hennes första interaktion med spelet beskriver hon 

som så negativ att hon direkt avinstallerade spelet och det tog ca 2 år innan hon vågade testa det igen. Sin 

nuvarande spelgrupp består av kompisar samt andra som är hänsynstagande till att hon inte kan allt. 

Utöver sin spelgrupp spelar hon även med randoms för att kunna komma upp högre i rang snabbare. 

Atmosfären upplevs av Ä som väldigt hård men med glimten i ögat och att folk skojar mycket mer än 

man tror i början. Ä beskriver sig själv som social, motiverad och trevlig samt med ett genuint 

spelintresse i alla former, CS: Go spelar hon dock för att det är utmanade samtidigt som hon kan få vara 

social och ha kul. Ä är nyfiken att lära sig nya saker och anstränger sig just nu hårt inom att försöka att 

lära sig all mekanik bakom spelet för att kunna bli riktigt bra. 

7.6 Informant Ö 
Ö är 21 år och har spelat CS: Go i två år. Ö hade spelat CS innan hon började spela CS: Go när hon var 

ung och då tyckt att det var väldigt kul men var skeptiskt till att spela CS: Go på grund av att hon tyckte 

det verkade barnsligt att spela skjutspel. När Ö började spela med sin pojkvän tyckte hon dock att det var 

jätteroligt och spelar nu minst 6 dagar i veckan, flera timmar per dag. Sin främsta spelgrupp är hennes 

pojkvän och några kompisar med få undantag. Ö beskriver sig som öppensinnad och väldigt utåtriktad 

med skinn på näsan som gör att hon passar in klimat där man måste kunna ta kritik. Communityt i sig 

beskriver Ö som väldigt blandat med både elaka personer och folk som är jättehärliga men säger att hon 

tycker att det jämnar ut sig. Hon fortsätter även att spela för att hon tidigt kände att hon är duktig på CS 

och har potential att hamna högt uppe i rankerna, samt att hon nu har många kompisar med samma 

intresse. Trots detta beskriver hon sig fortfarande som en nybörjare på spelet. 



 

 

 

 

8. Resultat 

Resultatet som har framkommit har delats in efter olika teman som har upplevts vara genomgående inom 

informanternas berättelser. Dessa ämnen är även för att tydliggöra olika fenomen som senare ska 

analyseras genom CoP. Bokstäverna X-Ö står för de olika informanterna. Citaten innehåller talspråk, 

förkortningar och slang som används inom CS: Go. När informanterna refererar till CS så pratar dem om 

CS: Go om inte annat specificeras. 

8.1 Att vara nybörjare 
Något som återkommer bland alla intervjuer är att alla har blivit introducerade till spelet av bekanta som 

redan spelar eller skulle vilja spela tillsammans med dem. Y- “Ehm, det är ju tack vare min kille som jag 

spelade det(...)”, Z- “(...)Det var första gången vi spelade då, jag och hans två bröder.” 

Det är starkt återkommande i resultatet att som nybörjare bli utsatt för verbal mobbning både inom Cs: 

Go’s egna chattfunktion genom mikrofon och genom textchat. Denna mobbning sker oftast av människor 

som informanten inte känner utan är en spelare inom CS: Go som informanten spelar med när denna inte 

kan eller har hunnit fått en grupp att spela med. Dessa personer refereras ofta till som “randoms” av 

informanterna. Ö- “Det är det jag kommer ihåg mest från att vara nybörjare. Att alla kan vara så jäkla 

elaka. Sen, ju mer man klättrar, då blir det ju en annan grej.” 

Detta uttrycks som obehagligt som nybörjare av informanterna men att detta lägger sig i takt med att 

spelaren blir bättre och går upp i rank. En del uttrycker även att dem helt enkelt stänger av chattfunktion 

eller mikrofon när dem spelar ensamma. Detta är dock inte mångas första val eftersom man inte kan prata 

ihop sig om vad som ska göras i spelet. 

8.2 Gruppen 
Gruppen är en viktig del av spelandet. När informanterna pratar om sin grupp pratar de om dem 

människor som de spelar med mest och ofta har en separat chatt utanför Cs: Go's onlinechattar för att 

kunna höra av vilka som är tillgängliga för att spela för stunden. X- "Vi kör ju inte bara CS utan vi sitter 

ju och snackar även annars också, för vi är liksom..polare online."’ 

Storleken på gruppen varierar kraftigt från fyra spelare och upp. Generellt för alla informanter är att de 

beskriver gruppchatten som en kompiskrets där alla kan hänga för att prata och spela tillsammans. Å 

uttrycker specifikt att han inte ser på samma sätt på sina spelkompisar som sina kompisar han umgås med 

utanför spelet. Å- “Asså, mest spelar jag själv. Bara med random folk(...)Man har ingen riktig kontakt 

med dem, man bara går in”. Dessa randoms påpekas dock senare av Å vara ett gäng människor som han 

återkommer till att spela med men inte umgås med annars. 

Samspelet betonas även som väldigt viktigt av alla informanter för att kunna bli bra på spelet. Det 

uttrycktes även att ske ett skifte från att vara en nybörjare till en mer erfaren spelare när man lärde sig att 

samarbeta. Ö-"Jamen. I början så springer man ju bara runt och försöker skjuta ned folk men i dem högre 

rangerna så försöker man ju spela ihop. Som ett lag, annars går det ju liksom inte att vinna." 



 

 

 

 

Gruppen beskrevs av några kunna skifta till mindre grupper inom spelet för att lättare kunna fokusera på 

en sak i taget eller för att tillsammans kunna utföra en specifik uppgift medan dem andra individerna 

inom spelgruppen koncentrerade sig på en annan uppgift. När jag frågar om det finns speciella kunskaper 

som lärs in via detta spel så svarar Ä: - “Kanske att koordinera med andra. Samarbeta i en stor grupp och 

bilda små grupper i den gruppen.” 

Ett fenomen som återkom ofta var ledare inom gruppen. Informant Y kallade denna individ för ”shot-

caller”: Y- “...om man kollar på lite högre ranker så finns det oftast en shot-caller.”, “En shot-caller är den 

som callar (ropar) ut vad teamet ska göra...”. Dessa valdes inte officiellt utan var individer som tog 

kommando, ansågs veta bäst, var högst “rank”, det vill säga är högst rankad inom Cs: Go’s 

rankningssystem för spelare, eller de som spelade bäst. I vissa fall beskrivs även denna som en person 

som skriker högst och på så sätt blir hörd. Z- "A men jag tror det blir den som pratar mest(...) så tror jag 

det är i början men sen om det är nån som..ligger högst på scoreboarden (rankningssystemet) då lyssnar 

folk på den för då tror man att den vet hur det ska va'. Men det beror ju på också, för det kan ju vara en 

som är högst på scoreboarden och liksom ligger i lä och inte fattar några beslut, då blir det ju den som 

skriker högst." 

8.3 Praktiken 
Mycket av den praktiska utövningen sker inom spelet, ofta inom spelarens grupp. För att kunna utöva 

praktiken tillsammans var en viktig del att lära sig eller kunna kommunicera och samarbeta med varandra. 

Dem som var mer nya till spelet uttryckte oftare att lära sig börja prata och ta för sig inom gruppen medan 

veteranerna oftare uttryckte hur man utvecklade samarbetet och samspelet optimalt. Å- “Jag tror man lär 

sig att kunna..samarbeta eller försöka samarbeta och sånna saker.”, Ä- “(...)Man blir van att hela tiden 

behöva säga någonting och behöva prata.(...) Så det känns som att man kommer över en liten gräns där. 

Och sedan vågar man säga saker.”. 

Gruppen beskrevs som mycket betydande för individens upplevelse av hur roligt spelet var och hur snabbt 

den lärde sig. Dessa gruppers acceptans för att vara nybörjare har också beskrivits som en viktig del i 

inlärningsprocessen. Ö- “Det är tack vare han och även några tjejer i laget som jag lärde mig the basics, 

skulle jag säga. Och det kan ju vara till exempel: smyg aldrig i det här läget, spring aldrig i det här läget, 

hoppa då och ja. Jag tycker ändå att det framförallt är av andra som jag har lärt mig för jag kom in lite 

sent i hela CS: Go grejen mot vad dem andra jag har spelat med gjort. Så det är väl tack vare det jag 

utvecklats väldigt fort, skulle jag säga.” 

Det framkom även att informanterna, speciellt veteranerna, tog en aktiv roll i att lära ut till de nyare 

spelarna i dessa grupper. Nybörjare påpekade att även om de inte hade spelat så länge så delade dem 

gärna med sig av kunskaperna dem hade till andra oavsett erfarenhetsgrad. 

Ä-“Men så om jag och min bror sitter och spelar själva så är det han som bestämmer. Och sen ibland så 

kan jag se saker som jag har lärt mig nu, som dem andra har sagt till mig, då kan jag se honom göra 

samma misstag..då kan jag säga åt honom också liksom. Och är det folk som är, om jag spelar själv och 

jag märker att alla där är totalt nya och ingen alls vet vad dem gör, då kan jag försöka och gå in i en 

ledarroll och försöka säga något som dem andra brukar säga till mig. så att jag tycker att det är väldigt 



 

 

 

 

flexibelt och om man bara vill slappa lite och luta sig tillbaka så finns det alltid någon som, som vill ta 

över lite.” 

När informanter pratade hur de gjorde för att träna upp eller finslipa förmågor utanför officiella matcher 

användes flera taktiker. Särskilt nybörjare pratade om att de lär sig av sina spelkompisar och blir tipsade 

om hur de ska agera i vissa situationer eller vad som är bra att tänka på. Vidare pekar resultaten på att 

veteraner såg CS: Go som en livsstil där de hela tiden läste på om något nytt angående banor, utrustning, 

vapen, taktiker eller såg på officiella e-sport matcher. Z-"Ja men vi har lite det där tänket att vi hela tiden 

försöker utvecklas på ett eller annat sätt. Vi tar del av vissa taktiker eller vissa idéer som man hittat på 

nätet.". Tänket att hela tiden utvecklas och bli bättre på annat än inom själva spelets mekanik var 

återkommande för veteranerna. Detta tänk att hela tiden vilja utvecklas gällde även nybörjare, men gällde 

då mest grundfärdigheterna genom spelmekanik även om de även uttryckte sig värdera samarbete högt. 

Lärandet som skedde uttrycktes även av många komma genom ett studerande via nätet en post på 

Facebook, en video på Youtube, livesändningar genom Twitch eller genom att diskutera med andra på 

röst- och text-chatt appar som exempelvis Discord. Flera av informanterna ansåg att dem lärde sig som 

mycket genom dessa typer av aktiviteter utöver lärandet inom spelgruppen. 

8.4 Jargonen 
Den jargong som alla informanter gör tydlig är tendensen till svordomar och skällsord inom en match 

eller communityt och kallas för "flaming". Flera informanter påpekar att detta beteende oftast kommer 

från unga manliga spelare och att detta är en fråga om mognad. 

Alla informanterna nämner flertal gånger en slags avtrubbning mot språket som förekommer, de talar om 

att man vänjer sig och att detta även blir naturligt i detta sammanhang. Ö- “Man har vant sig liksom. Man 

blir typ avtrubbad av att spela CS. Eller inte spela CS kanske men av att spela online.”. 

Språket beskrivs av informanterna som gillar att använda en hårdare typ av jargon även användas inom 

gruppen utanför CS: Go. Å-"Ja jo det använder jag i för sig(...). Om jag är med någon kompis eller något. 

Inte hela tiden men när jag är arg eller ja, låtsas (vara arg)", X-" Ja vi säger väl ungefär samma saker till 

varandra fast på skämt." 

Denna jargong beskrivs inte användas mot folk utanför spelsammanhanget eller som är nya i gruppen. X- 

"När det kommer in en ny person brukar jag alltid försöka var lite försiktig med den. Så man kanske inte 

inkluderar den som en i gänget på det sättet för man vet inte riktigt om det är okej än.". 

En annan jargong är speciella ord som har blivit särskilt kopplade till CS: Go och FPS-spel generellt som 

en del av en CS: Go gemenskap utan riktig meningsinnebörd för deras betydelse. Å-"Ibland kommer jag 

på mig själv..varför skriker jag svordomar på ryska?". Förkortningar är även vanligt och används både 

språkligt samt inom textchatt. Dessa lärs ofta snabbt in av nybörjarna. 



 

 

 

 

8.5 Delaktigheten 
Enligt alla informanterna strävar de efter en slags delaktighet och gemenskap genom spelet. I många fall 

anser informanterna att det kan vara svårt att förklara hur de känner en gemenskap, dock gav de många 

olika svar på hur de kände sig delaktiga och därmed känner en gemenskap. 

Y-"(Om tävlingar) I sånna matcher i stundens hetta så kan man göra väldigt bra ifrån sig. Ja som kanske 

tillochmed avgör om man vinner matchen och att det uppskattas av dem andra är ju väldigt kul liksom och 

då märker man att man liksom är ett gäng. En del av gänget." 

Vissa ansåg att de var delaktiga genom att de gjorde bra ifrån sig och vann, eller genom positiv feedback. 

Gemenskapen var uppdelad efter hur de kände att dem var delaktiga i sin spelgrupp samt hur de kände sig 

delaktiga i CS: Go communityts gemenskap. Z valde att vara mer delaktig inom sin grupp genom att 

arrangera kring spelandet och reflekterade kring hur han kände sig delaktig genom det. Z- “man har 

liksom tagit ansvar för vissa saker liksom och varit drivande i både inför och efter matcherna…”, Z- “att 

man är drivande. Tror jag dem kan uppskatta. Och ta beslut eller lägga lite tid för att sätta upp saker och 

planera saker och sådär.” 

Ett ämne som togs upp av några var att känna delaktighet till det stora CS: Go communityt genom 

specifika streams, som är en typ av livesänd online kanal. Å- “...det känns på nått sätt som en familj, fast 

jag vet inte riktigt varför. För jag är ju inte delaktig på nått sätt av det. Men ändå på nått sätt så blir det ju 

såhär”, “..och inte då inom själva communityt ser jag som en familj så, utan de jag följer, dem är ju som 

en familj och då försöker ju alla, eller alla blir ju, en del av det där.” Nybörjare påpekade även att de blev 

mer och mer intresserade av kunskapsinsamling kring spelandet ju mer delaktiga de blev inom 

communityt i stort eller inom gruppen. Y- "...då efter ett tag så blev jag ju mer intresserad och ville växa. 

Då föll det sig mer naturligt att jag tittade på sportmatcher och tyckte det var jäkligt kul också." 

8.6 Identifikation 
Ett gemensamt tema som kom upp var identifikation som spelare eller "gamer", det vill säga någon som 

spelar mycket tv eller datorspel. Denna titel verkade självutnämnd. X-”. Jag måste alltid ha nått att spela. 

Gamer for life.". Att identifiera sig som "Cs: Go’are" var dock inte aktuellt för någon av informanterna 

trots ett stort deltagande genom både spelande och det stora CS: Go communityt. Detta kan demonstreras 

nedan. Å-"(...)Det beror på för jag definierar mig inte som CS spelare så, om jag skulle träffa någon som 

skulle definiera sig som CS spelare så skulle jag nog tänka att den jobbar som det." Vid ytterligare prat 

om identifikation uttryckte Å: "Asså jag typ följer proffsen och då blir man ju en del av det 

forumet(...)Det blir ju som en dramafilm. På så sätt känner jag mig delaktig och man liksom vet mycket 

om dem. Som i vilken sport som helst.". En del berättade även att dem inte ville kalla sig CS: Go spelare 

på grund av den skadliga stämpeln det gav. Z-"Ja hon trodde typ att jag skulle vara ute och skjuta sönder 

byggnader nu.". 

Att identifiera sig genom sina prestationer, speltimmar, engagemang inom spelgruppen eller "rank" var 

vanligt. Dessa prestationer definierades olika av olika informanter och rankades olika högt men verkade 

gemensamt peka på att ju fler prestationer desto större gamer och desto bättre spelare var man. Att 

identifiera sig genom sin roll inom gruppen verkade också vanligt. Det vill säga vad den tillförde till 



 

 

 

 

gruppens dynamik eller dennes erfarenhetsgrad. Detta gällde även för Å som inte var kompis med sina 

medspelare utanför CS: Go världen. 

7.7 Vi och dem 
Genom informanternas svar finns det ett genomgående tema av ett vi och dem tänk som inte bara 

innefattar det andra laget utan alla som spelar i samma lag som individen inte själv känner sedan 

tidigare. Z- “Ja asså är det nån man känner så gör man ju, har man ju såklart mer ehm, överseende och 

tillmötesgående liksom. Om den vill lära sig spelet Är det någon man träffar på nätet, då är det ju mer 

eller mindre att man inte orkar bry sig.”. 

Av nybörjarna beskrivs ofta att spela med randoms som ett lotteri där dem kan få tur eller otur och då bli 

trakasserade. Dem så kallade randoms beskrivs ofta som jobbiga av veteraner och inte lyssnar på förslag 

eller taktikprat utan snarare bara spelar på själv, vilket är varför dem ser det som viktigt att ha en stabil 

grupp att spela med inom rankade matcher, så att man inte mister i rank på grund av dessa. X-

(...)Antagligen har den ingen mic, det är liksom fifty-fifty chans och om den har en mic så är det fifty fifty 

om man ens kan höra vad fan den säger(...)och kan den ens engelska eller svenska? För då kan vi ju ta in 

honom i vår chatt men eh..det är sällan dem kommunicerar med oss och då blir det ju att vi inte 

kommunicerar med dem. 

Randoms som lyssnar eller ens kan engelska beskrivs som undantag av veteraner och om denne kommer 

riktigt bra överens med en spelare kan denne bli inbjuden till gruppen. Detta beskrevs av en veteran 

angående ett sådant undantag: Z-"Däremot är det ju väldigt kul när det kommer in en random som är 

väldigt öppen och liksom vill joina vår kanal där vi sitter och pratar i(...)Så det beror ju lite på hur 

kommunikationen sker med den personen som är med." 

Språket påpekas även som en stor särskiljare på vi och dem. Eftersom CS: Go är ett internationellt spel så 

kan många människor av olika nationaliteter delta. Här menas ryska deltagare vara särskilt jobbiga och 

högljudda och har därför enligt informanter ett dåligt rykte bland svenska spelare. Z-"Asså när man spelar 

på europaservern så är det väldigt många ryssar..och alla är ju inte dryga men det är dem som märks..." 

9. Analys 

Under denna rubrik kommer materialet insamlat från informanterna att analyseras utefter CoP's 

huvudbegrepp Domain, Community och Practice som presenterades i det teoretiska avsnittet av 

uppsatsen. 

9.1 Communities of practice 

9.1.1 Domain 
En del informanter har uttryckt att de spelar på grund av gemenskapen samt att dem upplever att de 

känner gemenskap med sin grupp då de spelar men har svårt att förklara varför. Detta skulle kunna tolkas 

som deras vilja att vara delaktig i ett CoP och eller att omedvetet vara med i ett CoP (Snyder & Wenger, 

2004). Först och främst delar alla informanterna en gemensam aktivitet och intresse samt har ett 

gemensamt mål som de jobbar för. Området i detta fall är väldigt tydligt intresset för CS: Go. Enligt 



 

 

 

 

Snyder och Wenger (2004) definierar sig ofta deltagare inom CoP genom sitt intresse. Inom mitt resultat 

så vill inte informanterna definiera sig som CS: Go spelare utan snarare som ”gamers”. Något som 

visar på vikten av att få identifiera sig som gamer och att detta är en stor del av hur en del informanter ser 

på sig själv. Att informanterna inte uttrycker sig vara Cs: Go’are kan ha att göra med den i många fall 

våldsamma uppfattningen folk utanför communityt har av CS: Go. Att identifiera sig inom sitt intresse 

kan dock hjälpa till att skapa delaktighet och en känsla av mening enligt Wenger (1991). Informanterna 

blir del av detta community både innanför och utanför spelet, men framförallt inom deras egna 

spelgrupper. Efter dessa spelgrupper skapas det även ofta mindre grupper inom en match som brukar 

prata ihop sig extra för att kunna fokusera på att skydda ett område eller försöka utföra en viss taktik. 

Dessa små grupper inom gruppen hittas även inom CoP med människor som exempelvis behöver lösa ett 

problem som i detta fall handlar om CS: Go (Snyder & Wenger, 2004). 

Att dela en gemensam världsbild inom området är också viktig inom ett CoP enligt Snyder och Wenger 

(2004). Denna kan tolkas yttras på flera sätt inom intervjuerna men den största gemensamma nämnaren 

var en "vi och dem" känsla som verkade befästa identiteten som en CS: Go spelare. Detta var ett 

gemensamt ogillande av randoms. Randoms beskrivs dessutom ofta som ryssar. Denna distinktion på "vi 

och dem" upplevs vara en viktig del av CS: Go communityt. Något som här kan sammanfattas med -vi 

som kan kommunicera med varandra och dem som inte kan det. Denna distinktion mellan vi och dem 

skulle kunna tolkas vara ett resultat av att definiera sig så starkt inom ett CoP att deltagandet inom 

gruppen i sig automatiskt utesluter andra som inte tillhör den. 

9.1.2 Community 
Typiskt för ett CoP enligt Snyder och Wenger (2004) är ett gemensamt mål. Delmål har genom 

intervjuerna varierat från att ha kul, vinna matchen, stiga i rank eller bli bättre på spelet, ofta i grader av 

olika kombinationer av dessa mål. Där det gemensamma målet är ett starkt intresse för spelet och viljan 

att bli bättre på det. Deltagandet av att vara med i matchen och känna att man gör skillnad har beskrivits 

som den största anledningen till att spela samt att denna inger en känsla av mening. Y-"(Om tävlingar) I 

sånna matcher i stundens hetta så kan man göra väldigt bra ifrån sig. Ja som kanske till och med avgör om 

man vinner matchen och att det uppskattas av dem andra är ju väldigt kul liksom och då märker man att 

man liksom är ett gäng. En del av gänget." Att spela en bra match tolkas bli som ett arbetsprov, ett bevis 

inte bara på att man har lyssnat, utan att man även har förbättrats inom sin praktik. Citatet visar även på 

hur en gruppkänsla byggs upp genom det repeterade utövandet av CoP intresset. 

Oavsett målsättning har alla i gruppen en roll som flyter inom arbetsuppgifter och alltså kan bytas från 

gång till gång som inom CS: Go och, precis som Snyder & Wenger (2004) nämner, har även en ledare 

som koordinerar gruppen. Informant Z delar med sig om sina tankar kring vem som får ledarrollen Z- "A 

men jag tror det blir den som pratar mest(...) så tror jag det är i början men sen om det är nån som..ligger 

högst på scoreboarden då lyssnar folk på den för då tror man att den vet hur det ska va. Men det beror ju 

på också, för det kan ju vara en som är högst på scoreboarden och liksom ligger i lä och inte fattar några 

beslut, då blir det ju den som skriker högst.", Här får vi information om att ledaren utses efter vem som tar 

kommando samt efter en viss meritokrati, det vill säga den som ses bäst på spelet. Informanten här 

erkänner som andra informanter tidigare vikten av ledaren för att spelet ska fungera. 



 

 

 

 

I resultatet beskriver veteraner ett engagemang som även sker utanför spelsessionerna i form av 

att koordinera gemensamma aktiviteter inom intresseområdet. Något som visar på ett stort och aktivt 

deltagande inom sin spelgrupp. Inom dessa spelgrupper kan man både se legitimt samt perifirt deltagande 

såsom definierat av Lave och Wenger (1998). Detta aktiva deltagande anses viktigt för att kunna skapa, 

dels gemenskap, samt vidare engagemang inom CoP. Informant Ä berättar om ett exempel på hur hon 

inom spelet växlar att agera som ledare.  

Ä- “Men så om jag och min bror sitter och spelar själva så är det han som bestämmer. Och sen ibland så 

kan jag se saker som jag har lärt mig nu, som dem andra har sagt till mig, då kan jag se honom göra 

samma misstag..då kan jag säga åt honom också liksom. Och är det folk som är, om jag spelar själv och 

jag märker att alla där är totalt nya och ingen alls vet vad dem gör, då kan jag försöka och gå in i en 

ledarroll och försöka säga något som de andra brukar säga till mig. så att jag tycker att det är väldigt 

flexibelt och om man bara vill slappa lite och luta sig tillbaka så finns det alltid någon som, som vill ta 

över lite.” 

Här visas ett exempel på hur de mindre kunniga eller nybörjarna anammar informationen given från de 

mer kunniga och internaliserar de värderingar som lever inom CS: Go communityt. Dessa ledare kan vara 

vem som helst som har mer erfarenhet än den andre spelaren inom ett visst område, men är generellt sett 

dem som har mest erfarenhet, vilka är veteranerna. Flera individer nämnde att även deras deltagande var 

flytande mellan de olika formerna av att vara ledare eller mer tillbakadragen. Citatet visar även på hur 

flexibiliteten att få blanda mellan olika roller tycks ge en trygghet i sin nya kunskap. 

Inom ett CoP så betonas gemenskap som viktigt då detta skapar stabilitet och även mening enligt Wenger 

(1998). Samarbetet betonas som en viktig del av gemenskapen av informanterna. Att börja samarbeta och 

ta del inom ett informationsutbyte uttrycks hjälpa individens inlärning samtidigt som den blir mer 

delaktig inom spelets grupp. En känsla av gemenskap och delaktighet kan även tolkas uttryckas genom 

den specifika jargong som används inom spelet, något som även det utmärker ett CoP. Vissa av 

veteranerna uttrycker sig gilla jargongen och ser det som ett uttryck sin identifiering som ”gamer”. Dessa 

uttrycker dock även en försiktighet kring nya spelare. X-"När det kommer in en ny person brukar jag 

alltid försöka var lite försiktig med den. Så man kanske inte inkluderar den som en i gänget på det sättet 

för man vet inte riktigt om det är okej än.". Så jargongen är även markör för en delaktighet inom spelet, 

något som man behöver vänjas in i eller kanske rentav förtjäna sig av. Gemensamt för alla informanterna 

är att det tycks vara just nybörjarna som utsätts mest för detta vilket beskrivs som en shock eller ett 

eldprov, som man antingen går igenom eller gör så att man slutar spela. Det tolkas som viktigt att kunna 

använda ett visst språk, att vara med på noterna, kunna "flamea" mot andra laget och skämta "drygt" med 

sina medspelare, eller som en av som en av informanterna beskriver det att man måste ha “skinn på 

näsan” för att klara sig genom den första perioden. I högre ranker upplevs inte detta finnas i samma grad, 

vilket av de mer erfarna informanterna förklaras genom att yngre, mer omogna spelare ofta finns i dem 

lägre rankerna och att dem är de som lättast tappar humöret och använder det hårdaste språket. Detta prov 

att ha varit en nybörjare verkar stärka gemenskapen mellan nybörjare att hjälpa varandra när de har fått 

tillgång till en grupp samt veteraner att ta till sig en nybörjare. Den aggressiva jargongen beskrivs även 

användas skämtsamt av Å och X som ett sätt att bygga gemenskap. Jargongen inbegriper även specifika 

ord som hör till onlinespel som även tar en tid för nybörjarna att lära sig men som veteranerna inte ens 



 

 

 

 

tänker på att de använder eller vad dem betyder eftersom dem har blivit så internaliserade. Även dessa ord 

kan ses som ett tecken på den gemenskap som gruppen tillsammans skapar och lär in men även kan ha 

koppling till det större communityt. 

8.1.3 Practice 
Ett annat sätt som är utmärkande för ett CoP är hur intresset befästs genom praktiken och hur kunskapen 

förs vidare emellan varandra i syftet att bli bättre inom sin praktik. Resultatet visar på ett gemensamt 

praktiserande och övande inom gruppen vilket, enligt CoP stärker gruppidentiteten och även gruppens 

kunskapsbas inom sitt gemensamma område för att kunna överkomma nya situationer. En del av 

resultaten pekar även på en form av övning och kunskapsinsamling som sker utanför själva praktiserandet 

av spelet genom ett perifert deltagande inom CS: Go communityt. Individen inspekterar och tar in 

information som sparas för senare praktiserande inom gruppen istället för att vara aktivt deltagande inom 

matchen den ser. Något som är en bonus med CoP inom den virtuella världen enligt Snyder och Wenger 

(2010). Skiftet mellan ett perifert och ett aktivt deltagande används kontinuerligt medan kunskaperna 

delas mellan olika spelare i ett samspel för att bli bättre i en slags ständigt stigande trappa. Det tycks inte 

finnas någon kunskapstopp inom CS: Go utan den fullvärdiga medlemmen är någon som alltid kämpar för 

att förbättras inom områdena praktik och samspel. 

"Vi och dem" tänket som diskuterat i Områdesdelen av analysen finns även inom gruppen. Det vill säga- 

Vi som tillhör spelgruppen och dem som inte gör det. Att få tillgång till en grupp visade sig svårt om man 

inte blev personligt inbjuden av någon som redan var med i gruppen och alltså ansågs lämplig. Veteraner 

som Z och Y påpekade att även om de normalt sett var skeptiska till nybörjare så lärde de gärna ut till folk 

dem på något sätt hade en relation till utanför spelet eller till en ny spelare som gick med i spelarens 

grupp men att andra automatiskt ansågs okunniga och därför inte värda att bry sig om. 

Tillhörandet till en grupp beskrevs som viktigt för inlärningen och möjliggjorde enligt vissa informanter 

ett lärande i snabbare takt än om den inte skulle haft stödet av ett lärande genom gruppen. De gav även 

hjälp med "yrkeshemligheter" bakom ett bra spelande i form av ämneskunskap som annars skulle kunna 

ta lång tid genom ett eget praktiskt utförande. Ö- “Det är tack vare han och även några tjejer i laget som 

lärde mig the basics, skulle jag säga. Och det kan ju vara till exempel: smyg aldrig i det här läget, spring 

aldrig i det här läget, hoppa då och ja. Jag tycker ändå att det framförallt är av andra som jag har lärt mig 

för jag kom in lite sent i hela CS-grejen mot vad dem andra jag har spelat med gjort. Så det är väl tack 

vare det jag utvecklats väldigt fort, skulle jag säga.” Det här skulle man kunna se som en del av CoP dels 

inom aspekten att vara av en typ av situerat lärande-typ där en typ av mentorskap sker genom korta 

informations introduktioner. Man skulle även kunna se det ovanstående citat som att informanten 

beskriver överförandet av kunskapen från vana utförare till nybörjare (Wenger & Lave, 1991). Här 

tenderar veteranerna att vara de huvudsakliga lärarna inom området även om denna studie även visar en 

större villighet att hjälpa andra bland nybörjare än veteranerna som är mer selektiva inom det området. 

Att ha en stadig spelgrupp inom CS: Go kan ses som en viktig del inom detta för att både kunna lära sig 

praktiken kring spelet, ämnesspecifik kunskap och samarbetet. Inom gruppen verkar det även viktigt att få 

tillgång till någon eller några som kan agera som en lärare i ett slags löst mentorskap där mentorn helt 

enkelt tycks vara den som innehar mest kunskap inom området för stunden. 



 

 

 

 

Nybörjare påpekade även att dem blev mer och mer intresserade av kunskapsinsamling ju mer engagerade 

dem blev inom communityt. Inom CoP sker också ett gemensamt informationsflöde, något som kan 

tolkas ske inom de gemensamma gruppchatterna som beskrivs av informanterna och kan anses vara 

limmet för hur dessa CoP inom spelgruppen fungerar. Informanterna betonar detta genom att de säger sig 

prata mycket innan, under och efter spelsessioner. Informationsflödet är ofta konstant och folk utbyter 

historier och skämt med varandra, tipsar om matcher, nya tekniker och spelstreamare. Snyder och Wenger 

(2004) pratar om att CoP är beroende av att det skapas en slags rutin kring gruppens sammanstrålning för 

att diskutera och utbyta idéer vilket tycks vara precis vad dessa grupper gör med varandra. Genom CoP på 

en virtuell plattform är det lättare att dela med sig av sina kunskaper inom ett community som delar 

samma intresseområde som en själv. En individ kan dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till en 

avsevärd större mängd människor med större lätthet genom att lägga upp en post på Facebook, en video 

på Youtube, sända live på Twitch eller genom att diskutera med andra på röst- och text-chatt appar som 

exempelvis Discord. Genom att delta i sådana aktiviteter blir individer en del av communityt och känner 

sig delaktiga. Informant Å sa följande då man diskuterade gemenskap samt delaktighet inom communityt 

i stort: 

Å- “...det känns på nått sätt som en familj, fast jag vet inte riktigt varför. För jag är ju inte delaktig på nått 

sätt av det. Men ändå på nått sätt så blir det ju såhär”, Å fortsätter sedan “. och inte då inom själva 

communityt ser jag som en familj så, utan de jag följer, dem är ju som en familj och då försöker ju alla 

eller alla blir ju en del av det där.” 

Det informanten talar om är då ännu en gruppering av CoP inom CS: Go intresset, det vill säga intresset 

inom communityt. Detta visar tydligt på ett starkt band som skapas mellan individer inom CoP via det 

delade communityt. Genom detta perifira deltagande inom communityt kan även ytterligare kunskap 

kring ämnet läras in. Att praktisera aktivt genom att försöka att lära sig utanför spelet kan även tolkas ha 

skapat en ytterligare känsla av deltagande. 

10. Diskussion 

Under denna rubrik kommer resultatet att diskuteras jämsides tidigare forskning. Diskussion och 

reflektion kring metodval kommer också att ventileras. 

10.1 Resultatdiskussion 
Resultatet som har framkommit genom informanternas berättelser är att en stor motivation är en känsla av 

prestation som tidigare undersökts av Suárez, Thio och Singh (2013) men även en stor motivation kring 

den sociala aspekten av spelet. Resultatet från Iacovides, Aczel, Scanlon, Taylor och Woods (2012) 

angående i vilken utsträckning spelarna deltog i olika spelcommunities, samt om detta engagemang inom 

olika communities kunde avspeglas i hur de såg sig som spelare visade att folk som spelade mest hävdade 

att de hade lärt sig mycket ifrån spelet som låg utanför spelmekaniken. Tendenser till detta kan visas då 

veteraner hävdar sig ha lärt sig vikten av ett samarbete och kommunikation i en hög grad. Detta behöver 

dock inte betyda att nybörjarna inte förstår vikten av det. Tvärtom verkade nybörjare förstå vikten av 

många olika förmågor utanför spelmekaniken men att de helt enkelt inte hade haft tid att utveckla och 

förfina dessa kunskaper än.  



 

 

 

 

Berättelserna inom resultatet pekar på samarbetets betydelse och skulle kunna hävdas ha tendenser till 

liknande prosociala effekter som dem undersökta av Kho (2012) och Jin och Li (2017). 

Mellan erfarenhetsgraderna visades det dock på en tendens till en minskad vilja till samarbetsvilja som 

veteranerna uttrycker beror på att randoms är jobbiga eller att det inte är någon idé att samarbeta med 

dem. Detta i motsatts till nybörjarna som ofta uttrycker en vilja till samarbete. Jin och Li (2017) har i 

tidigare forskning undersökt detta och förklarat detta bero på att när en mer erfaren spelare slumpmässigt 

paras ihop med en mindre erfaren som sänker den totala lagprestationen så skapas det frustration som 

sänker samarbetet. Nybörjare har dock mer att vinna på samarbetet eftersom de inte har en stor 

erfarenhetsgrad att förlita sig på, något som veteraner ofta har vilket kan innebära att dem har råd att vara 

mera petiga med sina samarbetspartners eftersom dem ofta tror att de klarar sig bättre själva. Detta kan 

också ses som tendenser på inom denna studies berättelser. Att en veteran hellre klarar sig själv än att 

samarbeta med någon som den inte tycker spelar bra medan den mindre erfarna mer eller mindre inte har 

något val. Att berättelser uttrycker en tillfredställelse att spela och göra bra ifrån sig inom gruppen är 

återkommande. Detta är liknande resultat som har undersökts av Peng och Hsieh (2012) där de hade 

observerat att spel med kompisar i ett kooperativt spelläge gav ett mycket starkare målåtagande än att 

spela med främlingar. I enlighet med Hall och Graham (2004) så påpekas det att nivån på det virtuella 

samhällets sociala infrastruktur bidrar till i vilken utsträckning enskild kunskap delas och överförs mellan 

medlemmarna. I detta tolkar jag att en stark gemenskap hjälper till att dela kunskapen mellan 

medlemmarna. Något som veteranerna visar tendenser på genom att de tycks mer samarbetsvilliga och 

frikostiga att dela med sig av tips till nybörjare som de har en form av redan tidigare etablerad relation 

med som exempelvis partner, syskon eller gruppmedlem. Detta kan ju förstås även vara en form av att 

veteranerna inte känner lika stor vinst eller samhörighet till nybörjarna på grund av den stora 

rankskillnaden som Jin och Li (2017) tar upp. 

Berättelserna tyder på en uppbyggnad av ett CoP inom CS: Go där informanter är mycket deltagande 

inom både gruppen, gruppens gemensamma mål samt communities. Det bör dock uttryckas att graden av 

upplevd sammanhållning till gruppen och communities skiftade mellan individerna. Interaktionen mellan 

gruppmedlemmarna beskrivs ofta som varierande och engagerande trots sin brist på fysisk närhet i likhet 

med Amin och Roberts (2008) fynd angående virtuella CoP. Berättelserna tyder även på ett engagemang 

utöver spelandet. Det vill säga en interaktion med gruppmedlemmar utanför spelet där de pratar taktik 

eller där individen själv studerar spelandet genom olika streams. 

Även begreppet ”thinking together” som föreslås av Pyrko, Dörfler och Eden (2017) har visat sig legitimt 

att använda då det märktes en röd tråd av liknade begrepp eller meningskoncentreringar av informanterna 

för att förklara deras samarbete, gruppsammanhållning och kunskapsutbyte. Även om detta ord inte 

specifikt har använts genom denna analys. I likhet med vad Oliver och Carr (2009) kommer fram till har 

CoP varit en bra metod för att komma fram till vad som lärs ut via denna virtuella värld samt fått en bättre 

förståelse för hur detta lärande sprids på individnivå mellan mer erfarna spelare till mindre. Något som 

kanske kan användas för att förstå hur distansstudier skulle kunna göras mer effektiva eller engagerande. 

Inom berättelserna betonas mycket av tillitsuppbyggnaden för att kunna fungera inom gruppen. När Kling 

och Courtright (2006) pratar om hur det virtuella klassrummet kräver en tillitsuppbyggnad och 

engagemang utanför lärandet inom klassrummet skulle det vara möjligt att ta inspiration från det CoP som 



 

 

 

 

skapas genom Cs: Go’s virtuella värld. Den starka gemenskap som formas genom de olika informanternas 

CoP kan genom Hall och Grahams undersökning (2004) anses underlätta den sociala struktur kring i 

vilken utsträckning enskild kunskap delas och överförs mellan medlemmarna. Vilket i sig kan underlätta 

ytterligare lärande. 

De olika teman för vad som leder till ett välfungerande organisatoriskt lärande inom CoP som urskildes 

av Hara och Shwen (2006) skulle kunna diskuteras appliceras även inom området för onlinelärande. Detta 

är ett antagande som görs baserat på att likt deltagarna i Hara och Shwen (2006) undersökning som övade 

upp sina förmågor på varandra berättar även mina informanter om exempel när de tränar taktiker med 

varandra, ger varandra tips med mera genom exempelvis inofficiella matcher. Berättelserna visade även 

tendenser på resultatet som Hara och Shwen (2006) kom fram till där deltagarna inom ett CoP utöver att 

vara en grupp av utövare inom ett ämne, att ha delad gemensam mening eller syfte, informella sociala 

nätverk inom gruppen, stödjande gruppförtroende inom utövningen, delat engagemang inom 

kunskapsbyggandet och utveckling och förhandling inom individens professionella identitet även måste 

ha en inre motivation till att vilja utvecklas och fungera bättre som grupp för att kunna förbättra och växa 

i sitt samarbete. Tendenser på dessa två sista teman urskildes men skulle dock behöva undersökas mer för 

att se om dessa även tillhör de mer välfungerande CoP’en inom onlinespel eller om dessa tendenser var 

slumpade inom mina informanters berättelser. 

Genom informanterna som har undersökts har det framkommit att ensamt spel, det vill säga utan en grupp 

utav människor som spelaren känner någorlunda utan med slumpade spelare, är möjligt men inte 

önskvärt. Främst då detta försvårar samarbetet och därigenom även resultatet av matchen både genom 

utkomst och lärande. Att lära är möjligt utan en grupp påpekar även Galareau (2005). Den ”sanna 

bemästringen” som Galareau (2005) beskriver riskerar dock att utebli när en grupp inte är införstådda i 

varandras språk, vanor och handlingar. Att skapa ett nät av gemensamma sådana blir därför viktigt för att 

kunna bemästra något ordentligt enligt Galareau (2005). 

10.2 Kvalitet och validitet 

10.2.1 Kvaliteter i framställningen 
Perspektivet CoP valdes inte förrän efter genomgången av forskningen hade gjorts färdigt då det framkom 

att detta skulle vara ett bra perspektiv för att undersöka ett överförande av lärande inom online-miljön. 

Förförståelsen kring onlinespel, förkortningar och spelmekanik är stor och egenupplevd och kan därför 

upplevas subjektiv. Förförståelsen av CS: Go har varit av andrahandstyp genom kompisar och bekanta 

som spelar spelet. Detta kan ha påverkat hur spelet förklaras men även luckor inom förklaringar av CS: 

Go på grund utav för hög förståelse kring det. För att vara genomskinlig har förförståelsen av FPS 

forumet som området varit att det är ett verbalt aggressivt community. Detta kan ha påverkat inställningen 

till frågeställningar även om vikt har lagts på att inte lägga fokus på det om inte informanterna själva har 

tagit upp det. Många av frågorna är även utformade för att kunna undersöka ifall ett CoP har bildats för 

informanten och hur detta CoP då fungerar. 



 

 

 

 

10.2.2 Kvaliteter i resultaten 
Valet av semi-strukturerade intervjufrågor skulle kunna ifrågasättas. Via denna metod kan informanten 

under intervjun uttrycka sig fritt och leda intervjun istället för att intervjuarna leder informanten via 

exempelvis förutfattade meningar eller framtvingade svar. Denna metod gör på grund av sin semi-

strukturerade grund att informanterna får välja vad de vill ta upp och vad dem tycker är viktigt att ta upp, 

vilket kan leda till ett spretigt resultat som kan påverka resultatets träffsäkerhet men ger en bredare 

förståelse för vad som anses viktigt för individerna och kanske vad som är vanligt förekommande inom 

lärandet och överföringen inom Cs: Go’s sampel. På grund av det låga antalet informanter är detta resultat 

inte generaliserbart till någon större massa utan ger en liten inblick i hur ett CoP inom CS: Go fungerar. 

Då detta material är analyserat efter CoP så finns det mycket väl många olika tolkningar inom materialet 

som inte kommer fram i resultatet på grund av detta. 

10.2.3 Kvaliteter inom validiteten 
Utformningen kring denna uppsats låg ursprungligen kring ett annat syfte vilket har påverkat valet av 

informanter och teman kring frågeställningar. Detta kan ha påverkat denna uppsats träffsäkerhet inom 

resultat kring lärande och överföring. Svårigheter kring att hitta tidigare tillämpbar forskning har också 

påverkat graden av forskning som har kunnat kopplas till denna studie på ett bra sätt och har därför i vissa 

fall utgjort en väldigt svag koppling. 

10.2.4 Empirisk förankring 
En empirisk förankring har genom intervjuerna med informanter för att försöka att skapa en koppling 

mellan spelarnas upplevelse och CoP. Då detta material har blivit tolkat av en tredje part måste dock detta 

material ses som subjektivt. Larsson (2005) talar om att den empiriska förankringen kan stärkas genom 

triangulering av undersökningsmetoden. Ett tillägg av en metod som exempelvis observation av spelare 

som interagerar skulle kunna stärka den empiriska förankringen. 

10.2.5 Konsistenskriteriet 
Det så kallade konsistenskriteriet förklarat av Larsson (2005) har tagits i beaktning genom att ta med dem 

olikheter inom svaren som informanterna har gett. Dessa olikheter skulle vid ett bredare urval eller en 

djupare intervju ha gett mer information och möjligtvis ett fylligare resultat som inte ramen för detta 

arbete tillåter och föreslås läggas till inom fortsatt arbete. Resultaten som tagits upp är den 

sammanfattningen av informanternas berättelser och representerar alla men tar inte hänsyn till olikheterna 

utöver det gemensamma eller extremerna i berättelserna. 

10.2.6 Det pragmatiska kriteriet 
När det kommer till det pragmatiska värdet som förklarat av Larsson (2005) har denna uppsats mest 

undersökt hur CoP ter sig inom genom hur onlinelärande sker och överförs genom veteraner och 

nybörjare. Något som är användbart både inom ett utvecklande av onlineundervisning genom att kunna 

använda sig av veteraner som en form av mentorer samt vad som kan skapa mer fungerande grupper kring 

onlineundervisning. 



 

 

 

 

Den största vikten av arbetet ligger enligt mig i den ökade användningen av onlinespel som lärande och 

hur de lärande mekaniker som sker inom dessa kan appliceras kring en mer formell onlineutbildning.  

10.2.7 Meningskoncentreringen 
Meningskoncentreringen har genom att grundligt gå igenom texten för att hitta återkommande ord, 

meningar eller synonyma meningar. Av dessa har det kategorier som sedan har buntats ihop till teman. 

Vissa kategorier har ansetts blivit för små eller irrelevanta för de undersökta frågorna eller ämnesområdet 

för uppsatsen och har därför inte tagits med i resultatdelen.  

11. Slutsats 

Under denna rubrik kommer slutresultatet att diskuteras och reflekteras över utifrån dem frågeställningar, 

syfte och mål som ställdes i början av uppsatsen. Slutsatsen kommer även att koppla dessa resultat kring 

hur rekreationellt onlinelärande kan föreslås användas inom mer formellt onlinelärande. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärandet genereras samt överförs inom det sociala 

samspelet mellan onlinespelare och hur dessa kan analyseras genom CoP's begreppsram. Målet var att 

kunna belysa hur överförande av lärande sker inom ett onlinespel för att kunna användas för att förbättra 

kunskapsgenerering och överföring av kunskap inom onlineutbildning samt om några områden inom 

lärandet och överföringen av denna genom onlinespel kan appliceras på framtida onlineutbildning. Detta i 

syfte att förbättra hur utbildningsförvaltningar kan öka ett aktivt deltagare-antal inom utbildningar. 

i) Vilken typ av kunskap anser informanten genereras inom CS: Go? 

ii)  Hur genereras denna kunskap enligt individen inom CS: Go? 

iii)  Hur överförs denna kunskap till andra spelare inom CS: Go? 

Den kunskap som skapas inom spelet skiftar lite mellan olika erfarenhetsgrader. För det första så lärs 

spelmekaniken in, då detta är en nödvändig kunskap av alla för att kunna spela. Nybörjarna tycks anse sig 

lära att kommunicera bättre samt att kunna ta för sig mer. Här lär sig även nybörjarna kring en ny 

språkkultur eller jargong. Veteraner betonar att de lär sig samarbete och sammanhållning. Kunskapen 

uppkommer, enligt mitt underlag, genom praktiken. Det vill säga genom att träna på att spela och delta i 

matcher. Det anses även ske genom ett mer perifert deltagande där personen tar del av tips och knep 

genom exempelvis olika streams och forumdiskussioner. Denna kunskap genererades även genom 

chattgruppen. Informanterna berättar om hur nybörjare lär sig genom mer erfarna spelare från sin 

gruppchatt. Veteraner uttryckte att de mest lärde sig genom praktiken med gruppen eller inom och 

streams. Kunskapen överförs sedan från spelare till spelare genom samspelet med sina lagkamrater. Här 

visade det sig att informanterna ofta hade en grupp människor av varierande storlek som den spelade med. 

Nybörjarna uttryckte att de som lärde sig från de som hade lite mer kunskap än dem själva. De delade 

själva även gärna med sig av sin kunskap till andra som inte hade den. Veteranerna uttryckte att det mest 

var de som lärde vidare sin kunskap till andra samt att de lärde sig vidare från olika streams eller online. 

De uttryckte även att lärandet skedde inom samspelet inom gruppen där individerna alltid tycktes utbilda 

sig själva genom tips och knep från forumdiskussioner eller streams. På detta sätt fanns det ofta ny 

information som deltagare inom gruppen kunde både ta del och dela med sig av. 



 

 

 

 

Vad som tillåts denna kunskap att läras in, tycks enligt detta underlag vara, att få tillgång till en grupp 

eller vara väldigt aktiv inom streams och forum. Detta då specifikt veteranerna i denna undersökning 

berättade att de gärna delade med sig av kunskap till andra inom gruppen men inte utanför den och 

eftersom veteranerna ofta var dem mest kunniga inom spelet så gav det ett övertag att ha tillgång till en 

sådan grupp. Att enbart lära sig genom gick för att lära sig kring praktik men inte för att lära sig samspel 

som ofta uttrycktes vara en viktig del inom spelet. Veteranerna skulle kunna ses som en typ av 

nyckelmästare i detta fall där dem tillåts välja att dela med sig av sin grupp och därmed en samlad pool av 

erfarenhet, tips och knep och trygghet som nybörjaren då får ett försprång jämfört med andra som inte får 

del av det.  

Kopplingen från ett lärande inom ett onlinespel till ett mer formellt lärande via en onlineutbildning är inte 

så stor och många utgångspunkter som ett CoP förutsätter genereras automatiskt inom en onlineutbildning 

medan vissa behöver lite stöd för att kunna formas på ett bra sätt. Exempelvis samlas även 

onlinestudenter kring en gemensam aktivitet i form av utbildning inom något samt drivs ofta av det 

gemensamma målet att klara av lärandemålen. Detta ligger i enlighet med CoP. Gruppchatten har varit ett 

centralt hjälpmedel för att tillåta att ett CoP har kunnat formas inom denna undersökning. Detta skulle 

även kunna appliceras på onlineutbildning där en gemensam grupp eller videochatt kan skapas inom den 

lärande gruppen för att dela med sig av dem upplevelser och tankar kring utbildningsmaterial som har 

uppkommit. Detta skulle eventuellt kunna stärka lärandet samt deltagandet kring nuvarande textbaserade 

diskussionsgrupper som ibland används inom onlineutbildning. Viktigt att notera inom resultatet är att det 

verkar viktigt för informanternas engagemang att kunna byta mellan olika former av deltagande. Något 

som inom onlineutbildning skulle implementeras genom att turas om att vara den som koordinerar 

gemensamma aktiviteter. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att bestämma hur nästkommande 

deluppgift ska utföras, vilken av förbestämd litteratur som ska användas eller tid för gruppchatt. 

Resultaten kring ledare inom ett onlinespel genom CoP skulle kunna användas inom onlineutbildning. 

Här är läraren redan i en naturlig form av ledarposition. Förslagsvis kan man även låta en tidigare 

deltagare inom onlineutbildningen agera ”veteran” där nybörjare på kursen får kontakt med en som är 

bekant med materialet för frågor och vägledning. Detta skulle förstås även kunna uppnås genom mer 

konkret kontakt med läraren genom exempelvis videosamtal under bestämda ”lektionstider” där 

vägledning kan ges för alla inom onlineutbildningen. Resultatet har visat på att det ofta skapas mindre 

grupper inom den större lärandegruppen. För att kunna koppla detta kring onlinelärande skulle det kunna 

sägas att denna metod, i olika mån, redan används. Detta brukar vara i form av gruppuppgifter. Notera 

även att det tycks vara av vikt att just kommunicera ihop sig. Varpå fördelarna att ha tillgång till en 

gemensam chatt ännu en gång betonas för att förbättra onlineutbildning. Inom denna gruppchatt skulle 

sedan gruppmedlemmar kunna bilda mindre grupper för att prata med varandra. I denna gemensamma 

gruppchatt bör om möjligt även läraren ingå som en slags koordinator mellan dem olika grupperna i 

enlighet med resultatet att grupper ofta förlitade sig på en mer kunnig ledare. 

Ett brett underlag kring hur lärandet genereras samt överförs inom det sociala samspelet mellan 

onlinespelare har samlats in samt analyserats utefter CoP's begreppsram, syftet kan därför anses vara 

uppnått. Om man applicerar dessa fynd kring onlineutbildning finns det en möjlighet att förbättra den 

även om dessa självklart måste testas mer i praktiken för att se hur användbara dem är inom en annan 

miljö än just den undersökta i denna uppsats. 



 

 

 

 

Många av informanternas berättelser har tagit upp ämnen som var överraskande. Särskilt överraskande 

var hur pass betydande gruppen uttrycktes vara av informanterna och hur beroende lärandet var av den 

sociala aspekten inom spelet. Vidare var det överraskande att tillgång till en spelgrupp tycktes avgöra hur 

snabbt och hur mycket nybörjarna lärde sig och en del hävdade sig lära sig bättre genom denna. Till sist 

var berättelserna kring dynamiken om hur lärandet skedde mellan gruppens medlemmar i en slags 

flytande meritokrati överraskande och intressanta att få tillgång till. Resultaten inom denna uppsats känns 

relevanta att använda som en typ av underlag för att understryka vikten av kommunikation och aktivt 

deltagande inom en lärandegrupp samt gett en mer komplex förståelse kring hur lärande överförs inom ett 

CoP. Samt att inspirera till att undersöka hur lärande online fungerar i praktiken ytterligare i framtiden för 

att kunna förbättra utbildningen online genom att skapa mer välfungerande och sammansvetsade 

lärandegrupper som kan få ut det mesta av sitt lärande tillsammans.  

11.1 Fortsatt forskning 
Ämnesområdet kring lärande inom onlinecommunities som en växande plattform för lärande förtjänar 

mer uppmärksamhet. Speciellt då denna inriktning skulle kunna ge betydligt mer spännande och bredare 

resultat i händerna på erfarna forskare med ett större antal informanter. Denna uppsats fick resultat av ett 

annat slag än som hade väntats, särskilt inom dem många kopplingar som kunde dras från ett fysiskt CoP 

till ett digitalt CoP vilket bekräftade många tidigare forskningar inom ämnet att ett CoP inte behöver vara 

av fysisk karaktär. Av denna anledning skulle jag föreslå att undersöka hur en formell onlineutbildning 

idag sker och se vad som förändras när exempelvis framkomna resultats förslag skulle påverka det aktiva 

deltagandet inom onlineutbildningen. Det skulle kunna vara av intresse att fortsätta studera olika former 

av rekreationellt onlinelärande för att kunna undersöka hur dessa kan användas inom formellt 

onlinelärande. Forskningsfrågor som skulle applicera tidigare lärandeteorier inom onlineutbildning skulle 

också vara att föreslå för vidare forskning. 

Ett mycket återkommande tema var gruppen och dess samspel samt hur deltagandet genom gruppen 

tycktes gynna inlärning. Detta resultat kan dock vara isolerat till just detta lilla urval av människor inom 

CS: Go. Det skulle därför kunna vara av intresse att studera hur olika typer av grupper gynnar inlärning 

samt om det finns någon skillnad mellan olika onlinegruppers gruppsammansättning och överföring av 

kunskap. 

Att lära sig från mer erfarna spelare var även ett tema som återkom inom studien vilket kan leda till 

frågan om en deltagare som får tillgång till en typ av veteran eller mentor inom området får ett försprång 

jämfört med andra som inte får del av det. Det vill säga om detta påverkar deltagarens resultat positivt. 

Detta skulle kunna undersökas inom både onlineutbildning samt fysisk utbildning. 

Ett område inom CoP som skulle kunna forskas vidare på är om CoP tenderar att skapa dessa ”vi och 

dem” tankar som hittades inom detta resultat eller om även detta är isolerat till detta urval människor och 

ämnesområde. 
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13. Bilagor 

13.1 Missivbrev 

Skrivet till administratörerna inom de facebookgrupper som har postats inom: 

Hej! Jag och min studiepartner är i processen av att söka deltagare inför vår intervjustudie. Vår studie har 

CS: Go spelare i fokus. Vi skulle vilja ha er tillåtelse att söka deltagare via er grupp då den är full av CS: 

Go entusiaster! Vi har tänkt lägga upp följande text: 

  

Hej CS: Go-spelare! 

Vi studerar beteendevetenskap och skriver nu vårt examensarbete vars syfte är att undersöka lärande inom 

det sociala samspelet i datorspelet Counter-strike: global offensive. 

  

Vi vill höra din upplevelse av spelet, hur du tänker kring de interaktioner som sker inom spelet och dess 

chatt! För att göra detta söker vi deltagare som är aktiva CS: Go-spelare som är villiga att låta sig 

intervjuas om sina upplevelser. 

  

Det skulle vara av stor hjälp om du kunde ta dig tid att delta och bidra till vår forskning. 

Som deltagare är du självklart anonym och materialet kommer enbart att användas inom vår studies 

sammanhang. 

  

Tack! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

13.2 Intervjuguide 

1. Kan du berätta om din första interaktion med spelet? Kan du berätta om hur du agerar när du 

stöter på nybörjare i spelet? Hur reagerar gruppen du spelar med? Varför tror du dem reagerar på 

detta sätt? 

2. Kan du berätta om spelet i allmänhet utifrån din upplevelse? Vad säger du syftet i spelet är? Ditt 

syfte? Finns det olika syften? Vad skulle du säga du har lärt dig därigenom? Kan något appliceras 

utanför spelet? 

3. Hur skulle du säga lärkurvan är inom spelet? Finns det något som du upplever att du lär dig 

speciellt bra inom spelet som du kan använda dig av utanför spelet? 

4. Har du upplevt en jargong du kan beskriva inom spelet? T.ex olika fraser eller attityd man 

använder? Skulle du identifiera dig i denna beskrivning? Använder du dig av denna jargong i 

andra sammanhang? Vilka sammanhang? Varför/varför inte? 

5. Kan du berätta om vad du tycker är meningsfullt med spelet? 

6. Kan du berätta om en situation då du känner dig delaktig/inte delaktig i gruppen, dvs en 

gemenskap? Kan du berätta om en situation inom communityt då du kände dig/inte känner dig 

delaktig? Vad fick dig att känna denna gemenskap? Vad gjorde gruppen? 

Kan du berätta om en situation inom spelet som du brukar uppleva som konstig som du nu upplever som 

normal? Hur kommer det sig att det är normalt nu? Vad är det som har ändrats, du eller spelet? 

 


