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Abstract 
 

Den här studien undersöker på vilket sätt deltagande i onlinespel kan vara till hjälp för 

människor med social ångest.  Materialet som används i den här studien är hämtat från 

diskussionsforum på nätet där personer med social ångest diskuterar sina egna erfarenheter 

och upplevelser av onlinespel. Studien visar på att personer med social ångest generellt 

upplever onlinespel som en positiv mötesplats. Många känner att deras sociala ångest 

minskat. Personer med social ångest och som känner prestationsångest i samband med 

onlinespel löper däremot risk för att deras sociala ångest ska förvärras. Könsidentiteter spelar 

också en stor roll i onlinespel. Tjejer upplever oftare att deras könsidentitet påverkar deras 

sociala ångest negativt. Prestationsångest påverkar social ångest oavsett vilken könsidentitet 

man har.  

Tidigare forskning visar generellt på att personer som upplever social ångest påverkas 

negativt av nätmiljöer. Det tidigare forskning inte tagit hänsyn till är hur en person påverkas 

av onlinespel. Om man enbart befinner sig på sociala medier är kravet högre på att man måste 

förlita sig på sin sociala förmåga. Genom onlinespelande kan personer med social ångest få 

positiva erfarenheter av social interaktion som bryter deras upplevelser av social ångest. 

Studien visar också att deltagande i nätforum där upplevelser av social ångest och 

onlinespelande diskuteras kan vara positivt. 
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INLEDNING 

 

Att känna sig nervös eller osäker i ett socialt sammanhang är något vi alla kan känna igen oss 

i. För 15% av den svenska befolkningen handlar det om något annat; social ångest eller social 

fobi (Gråberg, 2010). Det betyder att över 1,4 miljoner svenskar upplever social ångest eller 

social fobi. I takt med att samhället utvecklas och att teknologin gör framsteg väcks frågan om 

dessa personer kan dra nytta av detta. Sociala medier som exempelvis Facebook gör det 

möjligt att interagera på ett helt nytt sätt och du kan göra detta gömd bakom en skärm. En stor 

del av aktiviteterna som försiggår på internet består av dataspel. Idag finns det tusentals olika 

onlinespel och många av dem gör det möjligt att spela tillsammans med sina vänner, ett av 

spelen där det är möjligt heter League of Legends. På deras hemsida kan man se att 27 

miljoner unika användare spelar varje månad (Riot Games, 2014). Idag är inte onlinespel 

enbart en samlingsplats för människor utan det räknas som en sport. Den så kallade e-sporten 

blir bara större och större och tv-sändningarna har idag miljoner tittare från hela världen. 

Anthony Giddens beskriver internet som en ny form av samspel med andra individer vi aldrig 

träffat och aldrig kommer att träffa, ett samspel som pågår hela tiden. Vi är i indirekt  kontakt 

med personer som kan befinna sig hundratals mil ifrån oss när vi till exempel tar ut pengar 

från banken eller handlar mat (Giddens 2007, s 154). Han skriver också att i och med att det 

blev möjligt att kommunicera med andra personer via till exempel mail, öppnades en ny 

möjlighet till relationer. Det finns de som är skeptiska till den här formen av relationer och 

menar på att det finns en problematik med att kommunicera på internet i förhållande till öga-

mot-öga. De menar att man inte är verklig som människa när man kommunicerar via ett 

tangentbord, en kommunikation som anses vara ett dåligt substitut till verkligheten (Giddens 

2007, s 154). I en internetundersökning som genomfördes mellan år 1995 och 2000 visade på 

att internetanvändning inte alls skulle leda till social isolering som skeptikerna menade på, 

snarare visade det på ett ökat samspel mellan individer både online och offline. Det visade 

också att personer som kommunicerade ofta över internet, kommunicerade med andra mer 

frekvent än de som inte använde internet till kommunikation (Giddens 2007, s 156).  

Richard Nordin, riksdagsledamot för Centerpartiet, berättar i en artikel att han tycker att 

onlinespel ska statligt organiseras eftersom han anser att onlinespel har sociala fördelar för 

ungdomar. Han menar att e-sport har allt som en sport ska innehålla och att onlinespel har 

många sociala fördelar som ger ungdomar med liknande intressen möjlighet att träffas och 
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skaffa vänner (Aftonbladet, 2015). Det råder inga tvivel om att frågor rörande fördelar och 

nackdelar med onlinespel diskuteras. Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) skriver att det finns 

många oroliga föräldrar som ser sina barn spendera massor med tid framför datorn. BUP 

skriver att det finns fördelar med att spela onlinespel, till exempel träna på samarbetsförmåga, 

skaffa kompisar och träna på sin sociala förmåga. De skriver att om man misstänker att 

dataspelandet bidrar till social ångest eller social fobi kan man söka sig till BUP för att få 

hjälp (BUP, 2015). Min förhoppning är att den här studien ska ge en mer detaljerad bild av 

hur personer som upplever social ångest ser onlinespel som mötesplats, för att kunna få en 

större förståelse. 

 

Syfte och Frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt deltagande i 

onlinespel kan vara till hjälp för människor med social ångest. För att nå närmare kunskap om 

detta har jag analyserat hur personer med social ångest diskuterar sina erfarenheter av 

onlinespel i diskussionsforum på nätet. Analysen har tagit utgångspunkt i följande 

frågeställningar: 

 Hur upplever personer med social ångest att onlinespel förbättrar eller försämrar deras 

sociala ångest? 

 Upplever personer med social ångest att det finns en möjlighet att skapa relationer via 

onlinespel? Hur står detta i så fall till deras upplevelser av social ångest? 

 Kan personer med social ångest använda onlinespel för att knyta vänskaper och 

upprätthålla gamla?  

 Hur upplever personer med social ångest onlinespel som mötesplats?  

 Kan omfattande spelande förvärra upplevelsen av social ångest?  

 Finns det en skillnad i hur tjejer och killar upplever relationen mellan onlinespel och 

social ångest?  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera teori och tidigare forskning. Inledningsvis 

kommer jag att beskriva hur Schachters tvåfaktorsteori kan användas för att förstå social 

ångest, och sen kommer jag att gå igenom hur anknytning, jaget och könsidentiteter kan 

diskuteras i relation till social ångest i onlinemiljöer. Därefter ska jag ge några exempel på 

empirisk forskning om social ångest och onlinemiljöer som har betydelse för den här studien.   

Social Anxiety Support (2015) beskriver att social ångest är en känsla av olust, rädsla eller 

oro i samband med sociala interaktioner och presentationer. Ofta är det primära bekymret med 

social ångest en oro för att man kan, eller håller på att, bli bedömd negativt av andra 

människor, oavsett om detta verkligen är fallet. Upplevelsen av tillfällig, mild social ångest är 

ganska vanligt, vilket upplevelsen av ångest är i allmänhet. Social ångest kan vara allt från en 

relativt godartad ångest, till något som kan vara ett stort hinder i vardagen. Social fobi eller 

social ångest är psykiska diagnoser som används för att beskriva en nivå av social ångest som 

är så beklämmande, överdriven, och/eller genomgripande att det oundvikligen stör en individs 

livskvalitet. För personer med social fobi kan sociala situationer upplevas skrämmande och 

bidra till en undanflykt, detta sträcker sig till majoriteten av personernas interaktioner (Social 

Anxiety Support, 2015).  

 

Schachters tvåfaktorsteori 

Begreppet social ångest kan tolkas genom Schachters tvåfaktorsteori (1964, refererad i Crisp 

och Turner 2010, s 325) om att de finns två faktorer som samspelar med varandra, fysiologisk 

upplevelsen av social ångest och sökandet efter tecken i den sociala miljön som kan förklara 

den fysiologiska reaktionen. Det Schachter menar är att om man upplever social ångest söker 

man efter händelser och omständigheter i sin omgivning som kan bekräfta upplevelsen av 

social ångest. Ett exempel kan vara att man går in i ett rum med okända människor och då 

söker efter blickar, viskningar, eller andra bemötande som kan tolkas som negativa i relation 

till en själv. Upplever man då att man blir bemött negativt bekräftas den sociala ångesten och 

den ökar. Detta kan ses som att man fastnar i en negativ spiral då sökandet efter tecken leder 

till bekräftad social ångest. För en person som upplever social ångest och använder sig av 

onlinespel som mötesplats blir detta en svårare miljö att söka tecken i, man kan inte tolka 

blickar eller viskningar på samma sätt eftersom personerna inte fysiskt befinner sig i samma 
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rum, men man kan utföra samma sökande efter tecken även här. Spelar man att spel som 

kräver samarbete gör att man kan tolkar en annan persons spelande som negativt mot en själv, 

till exempel att personen inte passar bollen/hjälper inte till/m.m., kan man tolka det som ett 

tecken och den sociala ångesten ökar. Man kan likna det med idrottslektionen i skolan när 

man inte blev passad i fotbollen av klasskompisarna.  

 

Anknytning och social ångest 

Larson, Csikszentmihalyi och Graef skriver att umgänge med andra människor är något man 

tenderar att söka redan från tidig ålder. De har i en studie sett att ungdomar är lyckligare och 

mer alerta i sällskap av andra än när de är ensamma, medan brist på umgänge kan bidra till 

långvariga negativa effekter (Larson, Csikszentmihalyi och Graef 1982, s 40-53). 

Vårt behov av umgänge beror på att vi behöver skapa relationer för att bygga upp ett 

skyddsnät. De menar att när vi behöver hjälp ska vi ha någon där som kan hjälpa oss. Det är 

viktigt att  vara medveten om att behovet av socialt umgänge kan variera både medfött 

individuellt och över tid. Med andra ord har vissa personer ett större behov av umgänge än 

andra (Crisp och Turner 2010, s 323). Det finns många positiva effekter av att umgås med 

andra men det kan bli problematiskt. Trots att människor generellt intresseras av att umgås 

med andra förekommer situationer där människor kan bli obekväma och uppleva negativa 

känslor. Fenomenet kallas för social ångest. Social ångest är den negativa känslan vi känner 

om vi finner någon oro i våra sociala relationer (Crisp och Turner 2010, s 324). Social ångest 

kan uppstå vid interaktion med en annan person eller i en interaktion vi inbillar oss att vi har, 

till exempel när vi möter någon annans blick. Vi tenderar att prata mindre och inte öppna upp 

oss, vilket leder till att vi drar oss från att interagera. I många onlinespel måste vi interagera 

på ett eller annat sätt med våra medspelare för att kunna utföra uppgifter i spelet. Upplever 

man social ångest kan detta bli ett hinder då man förväntas interagera men kanske inte vågar. I 

interaktionen med andra spelare kan man därför känna en negativ känsla om dessa personer 

inte interagerar på det sätt som känns bekvämt. Upplever man social ångest kan det bli svårt 

att utföra spelets syfte om man inte känner att man kan interagera med de andra spelarna på 

grund av social ångest.   

Alla upplever social ångest någon gång i sitt liv, men för vissa är den kronisk. Den kallas då 

för social fobi. Personer som känner mer social ångest, i form av social fobi, förväntar sig 

avvisning och när de blivit avvisade reagerar de starkare än personer med lägre nivå av social 
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ångest. De är mer uppmärksamma på negativa uttryck är mer benägna att notera negativ 

feedback i en interaktion. På grund av att de är rädda för att få negativ feedback, tenderar 

dessa personer att bete sig nervöst och obekvämt, vilket resulterar i att de självförvållat 

hamnar i en negativ spiral (Crisp och Turner 2010, s 325).   

 

Jaget och interaktioner online 

McKenna, Green och Gleasson (2002, s 17) menar att det finns två viktiga aspekter av jaget 

när man pratar om dejting och interaktioner online. De skriver om det sanna jaget, och syftar 

på egenskaper som en individ har men som är svåra att visa för andra. Till skillnad från det 

faktiska jaget, som innebär egenskaper personer har som de kan uttrycka i sociala situationer, 

det kan vara saker som intressen och mindre personliga saker. Om man öppnar upp sig online 

har man möjlighet att stänga av om något skulle bli för jobbigt, det gör att när man interagerar 

med någon annan online gör man det om det känns bekvämt. Det resulterar i att man vågar 

säga mer personliga saker och konsekvenserna av det behöver inte bli lika jobbiga som om de 

är öga-mot-öga, om det skulle bli en negativ respons. Det visar på att människor är mer 

kapabla till att öppna upp sig och visa sitt sanna jag online än i andra sociala situationer. Det 

sanna jaget är mer tillgängligt i personens minne efter att ha interagerat med någon online, i 

jämförelse med öga-mot-öga interaktioner (McKenna, Green och Gleasson 2002, s 13).  

Detta kan bero på att vid en interaktion online kan man spara konversationen och återkoppla 

till den på ett annat sätt, det vill säga man kan gå tillbaka i konversationer som gjorts i 

textform och formulera sig mer noggrant än vad man kanske kan göra verbalt. Vid 

onlinekommunikation kan vi ta mer tid på oss att formulera sådant som är av mer känslig 

karaktär, det gör att vi tänker till lite extra för att försäkra oss om att det den vi kommunicerar 

med verkligen förstår vad vi försöker säga. Anledningen till varför människor är mer kapabla 

till att öppna sig online kan också bero på att det man säger inte kan skada en på samma sätt 

som om man säger det i en öga-mot-öga situation. Skulle man till exempel berätta för familjen 

öga-mot-öga att man stulit en bok från biblioteket kanske ens närstående skulle reagera 

väldigt kraftigt, men säger man det över en konversation på nätet kan man välja om man vill 

höra/läsa reaktionen och följderna av att berätta kanske inte är lika negativa som när man 

berättade för familjen. Ingen kan skrika på en på samma sätt och blir man det kan man stänga 

av och slippa hantera det. Man har därför ett annat typ av skydd på nätet än vad man har i 

öga-mot-öga situationer.   
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Bargh, McKenna och Fitzsimmon (2002, s 33-48) beskriver att personer som öppnar sig 

online kan skapa starkare relationer och har större chans att ta relationerna till andra sociala 

sammanhang. Många av de som skapar relationer online, speciellt inom onlinespel, har 

samma intresse och därför en grund att bygga en relation på. Senare studier visar att dessa 

typer av relationer har större chans att klara sig i det långa loppet. Personer med social ångest 

som känner sig ensamma, tycker generellt att det är enklare att öppna sig och visa sitt sanna 

jag online. Internet är därmed ett fördelaktigt verktyg för de som har svårt för att skapa 

relationer öga-mot-öga (Bargh, McKenna och Fitzsimmon 2002, s 33-48). Internet ger 

möjligheten att interagera med andra än de personer man annars möter öga-mot-öga. Detta 

gör att man kan välja vem man ska interagera med på ett annat sätt och man kan välja hur man 

interagerar, till exempel verbalt eller via skrift.  

För att förstå hur personer med social ångest upplever internet som mötesplats är det viktigt 

att belysa en av de olika mötesplatserna, det vill säga onlinespel. Med bakgrund till den här 

teorin vill jag undersöka om personer som upplever social ångest upplever att onlinespel 

försämrar eller förbättrar deras sociala ångest.  

 

Könsidentitet 

Enligt Yvonne Hirdmans teori (2003) om genussystemet finns det två principer som ligger till 

grund för hur relationer mellan könen är organiserade i vår kultur: för det första att könen 

hålls isär, och för det andra att det manliga är överordnat det kvinnliga. När man pratar om att 

kön hålls isär innebär det män och kvinnor och det som är manligt respektive kvinnligt ses 

som varandras motsatser. Som exempel ses kvinnan som svag och mannen som stark, kvinnor 

ses oftast som känsliga och män som de mer känslokalla. Till exempel ses det inte alltid som 

socialt accepterat att en man ska gråta då de ska vara emotionellt starka. Den manliga 

överordningen och hierarkin mellan könen visar sig bland annat i att det män gör betraktas 

som mer värdefullt, därför tjänar män mer, har mer makt än kvinnor och ses som norm. 

Kvinnor har lägre status och som ett undantag. Detta är något som upprätthålls både på ett 

personligt plan och på ett strukturellt plan av både kvinnor och män. Till exempel i onlinespel 

där kvinnor ses som ovanliga, det gör att när en kvinna spelar ett onlinespel kan denne ses 

som en pojkflicka som anammar ett ”manligt intresse”. Det är något som både män och 

kvinnor är medvetna om och därför upprätthålls bilden av att onlinespel är något män ägnar 

sig åt och inte kvinnor. Om en kvinna deltar i onlinespel är hon medveten om att hon är ett 
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undantag och därför kan hon välja att byta könsidentitet på nätet för att tillhöra normen. Det 

här gör att könsnormerna upprätthålls då man accepterar det och rättar sig efter dem. Det är 

samhället som håller isär könen och skapar skillnaden mellan män och kvinnor, menar 

Hirdman (Genusdebatten 2013),  

Med referens till Butler (1990) förklarar Humphreys och Vered (2014) att även om man är i 

en miljö där genus inte är självklart försvinner inte genus eller könsolikheter. Personer som 

spelar online är medvetna om att könsnormer är ständigt bejakande. Trots att personerna inte 

träffat varandra vet man att det finns en chans att den andra personen spelar med en annan 

könsidentitet. Att leva med en sådan osäkerhet och tvetydighet över tid ger möjligheten att 

förstå kön som mindre fast och mindre förankrad i det biologiska, men man kan inte förneka 

existensen av normer och deras förstärkning genom diskurser (Humphreys och Vered 2014, s 

6). Vår samtida närvaro på en mängd olika platser online ger oss möjlighet att utföra kön på 

olika sätt i varje sammanhang, vi kan alltså välja vem vi vill vara beroende på situation. 

Utforskandet runt sättet som kön och könsliga maktrelationer utspelas i nya medier leder till 

frågor om vår förståelse för det rumsliga och vikten av utrymme och plats i relation till kön 

(Humphreys och Vered 2014, s 7). 

Andra spelare, till exempel i MMOG1-spel, är åskådare till vårt genusuppförande; vi tänker 

därför på publikens reaktion och deras interaktion med oss som co-konstruktion av vår 

könsidentitet. Uppförandet av kön är därför anpassat efter respons och feedback från de 

övriga spelarna i kontext av intersubjektivt utbyte (Humphreys och Vered 2014, s 6). Det vill 

säga att både åskådaren och spelaren är medveten om att det finns en skillnad i beteende och 

attityd beroende på könsidentitet.  

Med bakgrund av dessa teorier kring social ångest kan man tänka sig att en person med social 

ångest kan uppleva internet och i det här fallet onlinespel, både som något bra och dåligt. Man 

kan hamna i situationer på internet där man kan uppleva att den sociala ångesten minskar. 

Detta på grund av möjligheten att slippa vissa situationer som annars kan uppstå i offline-

världen där den sociala ångesten blir som värst. Dock kan det också bli en negativ effekt då 

man kan anta att det kan finns förväntningar på hur man till exempel spelar eller hur man är 

som person även på internet. Mot bakgrund av Hirdmans resonemang om genussystemet blir 

                                                 
1 MMOG-spel eller MMORPG-spel är en genre av dataspel där ett stort antal onlinespelare interagerar med 

varandra och spelar tillsammans. https://sv.wikipedia.org/wiki/MMORPG 
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det även intressant att undersöka ifall det finns skillnader mellan hur tjejer respektive killar 

upplever relationen mellan onlinespelande och social ångest. 

 

Tidigare forskning om social ångest och interaktion online 

Kowert, Domanhidi och Quandt (2014, s 447-448) har undersökt sambandet mellan 

onlinespelande, vänskaper och blyghet. De kopplar ihop blyghet med ”emotionellt sköra 

personer”, och med blyghet menar de inte hur man själv beskrivit sig som person, utan hur 

personen upplevs av andra. Studien visar att online spelare med hög emotionell skörhet (ES) 

använder onlinespel-världen annorlunda än onlinespelare med lägre ES. I jämförelse upplever 

onlinespelare med hög ES en påtaglig skillnad i deras vänskapskrets då de använder 

onlineforum för att skapa relationer i högre grad än de med låg ES.  

Detta tyder på att olika sociala medier, särskilt onlinespel, har potential att bli socialt 

fördelaktigt för emotionellt sköra individer, genom att tillåta dessa personer övervinna sina 

traditionella sociala svårigheter, så som att skapa nya vänner och stärka redan existerande 

relationer. Det verkar som att onlinespel är en ny mötesplats för många, där nya vänskaper 

kan bildas och gamla kan upprätthållas (Kowert, Domanhidi och Quandt 2014, s 451). Med 

utgångspunkt i detta vill jag undersöka hur personer som med social ångest kan använda sig 

av onlinespelande för att knyta vänskaper och upprätthålla gamla. 

 

Tillfredställande relationer 

Lo, Wang och Fang (2005, s 17) har gjort en studie gällande mycket aktiva onlinespelares 

koppling till social ångest och relationer som räknas som tillfredställande. Tidigare forskning 

har visat på att kvaliteten på interpersonella relationer har försämrats och att mängden social 

ångest ökade i takt med att onlinespelandet ökade, vilket är anledningen till att studien är 

genomförd (Lo, Wang och Fang 2005, s 15).  

Resultatet av studien visar att personer som är mycket aktiva onlinespelare har ett mindre 

antal givande relationer än personer som spelar mindre eller inte alls. Social ångest ökade 

alltså i och med större användning av onlinespel. Trots att onlinespel temporärt kan lindra 

känslan av social ångest, förbättras inte de interpersonella relationerna. Den temporära 

lindringen av social ångest uppmuntrar till mer tid spenderat på online relationer men på 

bekostnad av fysiska relationer. Många onlinespelare befinner sig med andra ord inne i en 
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negativ spiral där de upplever social ångest på grund av dåliga relationer, vilket leder till ökad 

tid på nätet, som i sin tur orsakar ytterligare försämring av de interpersonella relationerna (Lo, 

Wang och Fang 2005, s 19). Mot bakgrund av detta resultat är det viktigt att närmare granska 

spelandets omfattning i relation till upplevelsen av social ångest. Därför blir en viktig 

frågeställning för mig ifall omfattande spelande kan förvärra upplevelsen av social ångest. 

 

Utanförskap eller acceptans 

Gilboa-Schechtman et al. (2014, s 3-4) har utfört ett experiment i form av en kontrollerad 

studie där man valt att manipulera en specifik situation och undersöka hur personer upplever 

utanförskap eller acceptans i förhållande till deras upplevda nivå av social ångest. 

Experimentet i studien bestod av att respondenten fick spela ett spel på en dator där deltagarna 

skulle passa en boll mellan varandra, men där respondenten utan vetskap fick spela med två 

andra personer som skulle få denna att känna ett utanförskap, eller en acceptans, från de andra 

spelarna. Studien visar att personer med hög social ångest svarade på social utslagning genom 

att agera undergivet, i jämförelse med personer med låg social ångest. Studien visar att en kort 

manipulation av utanförskap utgör en betydelsefull och differentiell effekt på det verbala 

uttrycket, det vill säga muntliga uttryck, vilket kan observeras objektivt. Det vill säga att 

experimentet visade på en skillnad i det verbala uttrycket. Det vill säga att om en person 

upplever ett utanförskap påverkas personens förmåga att kunna kommunicera med sina 

medspelare i ett onlinespel, detta kan medföra att man inte vill kommunicera verbalt trots att 

det kan vara nödvändigt för att genomföra ett spel. Den här studien påstår sig vara först med 

att föreslå att socialt utanförskap påverkar interpersonella expressiva uttryckssignaler. Det 

visar också att vokala ändringar uppvisade av personer med hög social ångest, särskilt män, är 

relaterat till deras oförmåga att uttrycka dominans.  

Studien visar att personer med social ångest har en överkänslighet mot rangsystem, det vill 

säga att ändringar i det sociala rangsystemet kan göra personer med social ångest väldigt 

sårbara (Gilboa-Schechtman et al. 2014, s 10). Studien visar stora skillnader i reaktionerna 

hos män och kvinnor när det skedde ändringar i den sociala tillhörigheten. Detta stämmer 

överens med evolutionära och interpersonella  upplevelser från personer med social ångest. 

Detta tydliggör betydelsen av att granska effekten av social ångest och kön på expressiva och 

subjektiva reaktioner i situationer som handlar om social acceptans och framfart (Gilboa-

Schechtman et al. 2014, s 10). Den här artikeln belyser reaktioner av att bli utesluten ur en 
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social miljö och i det här fallet i ett dataspel. Den vokala påverkan av ett uteslutande vilket 

kan bidra till mindre kontakt och möjligheter i en spel-miljö online. En ytterligare 

frågeställning för mig blir därför att se hur onlinespelare upplever onlinespel som mötesplats; 

om de upplever spelvärlden som en positiv eller som en negativ möjlighet till att interagera 

med andra människor och om deras sociala ångest blir sämre eller bättre i en sådan här miljö. 
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METOD OCH MATERIAL 

 

Etnografi handlar om att berätta en historia. En bra etnografi hjälper läsaren att sätta sig in i 

den studerades vardag (Creswell 2007, s 68). Idag kan en del av den studerades vardag 

förekomma online då internet ger en möjlighet till ny kommunikation. Den nya digitala 

tekniken gör det möjligt att skapa ultraskarpa bilder, ha videokonferenser, möjlighet till 

inspelningar och intervjuer m.m. Webbfrågeformulär har gjort det möjligt att göra stora 

internationella undersökningar som annars skulle varit omöjliga att genomföra (Murthy 2008, 

s 838). När man gör en etnografi online och tagit hjälp av den nya tekniken heter det 

nätetnografi. Jag har använt mig av nätetnografi när jag har gjort mitt urval av forumtrådar. 

Det jag sökte efter var historier som kunde svara på mina frågeställningar och utifrån dem har 

jag hittat teman. Jag googlade de frågor jag har som frågeställningar och fick upp de 

forumtrådar jag har med i min studie.  

Sade-Beck (2004, s 46) skriver att onlinekommunikation har bidragit till att många har 

relationer liknande familje- och vänskapsrelationer online trots att man aldrig är fysiskt 

närvarande. Internet en tillgång när man vill studera sociala relationer då mycket av det som 

skrivs blir tillgängligt för alla. Att göra en etnografi online blir därför väldigt fördelaktigt då 

hela relationer går att ta del av online. I Sade-Becks (2004, s 47) artikel tas det upp att nätet 

ger en unik möjlighet att uttrycka jaget och konstruera en social verklighet. Den process som 

bygger relationer och sociala strukturer är genomgående via dialog: onlinekulturen existerar 

enbart på grund av att personer interagerar med varandra skrivande över tid.  

Det är dock svårt att följa relationer online på grund av att de kan flytta sig mellan olika 

websidor och genom olika användare. Användarna är oftast anonyma vilket också försvårar 

arbetet (Sade-Beck 2004, s 48). Sade-Beck menar på att det är svårt att göra en studie med 

enbart online data på grund av detta. Det vore naturligtvis fördelaktigt om man kunde följa 

enskilda individer över tid, och att försöka kombinera datainsamling både offline och online. 

På grund av resursanledningar och tidsbegränsning har jag valt att använda mig av 

forumtrådar. Min bedömning är att det ändå ger mig goda möjligheter att kunna besvara mina 

frågeställningar.  
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Urval 

Forumtrådar är en lättillgänglig källa för att hitta information om upplevelser och erfarenheter 

från personer med social ångest som också har erfarenheter av onlinespelande. Datamaterialet 

för den här studien utgörs av tre forumtrådar dit människor sökt sig för att diskutera social 

ångest i koppling till datorspelande. För att hitta forumtrådarna använde jag Google, jag sökte 

efter social ångest och onlinespelande och specificerade min sökning till forum. Jag gick 

igenom de som matchade sökningen bäst och valde sedan ut de tre forumtrådarna som 

används i den här studien. Anledningen till att jag valde just de här forumtrådarna var att de 

berörde ämnet jag ville studera på ett tydligt sätt. I andra trådar ändrades ofta samtalsfokus till 

andra ämnen. Ytterligare ett urvalskriterium var att man i forumtrådarna skulle kunna följa de 

deltagande personernas berättelser och upplevelser över tid. Två av forumtrådarna är hämtade 

från olika hemsidor grundade av spelföretag/återförsäljare av spel (www.xbox.com och 

www.gamespot.com), och den tredje är hämtad från en hemsida där personer med social 

ångest kan vända sig för att få råd och stöd (www.socialanxietysupport.com). Materialet är 

taget från olika sajter för att försöka få en spridning vad gäller de upplevelser och erfarenheter 

personer kan ha av detta fenomen. Forumtrådarna varierar i hur länge de varit aktiva, allt från 

att alla poster är skrivna samma dag till att forumtråden varit aktiv en vecka. Sammanlagt har 

72 personer varit delaktiga i diskussionerna i forumtrådarna och genererat totalt 174 poster.  

Anledningen till att jag har valt att använda mig av forumtrådar är för att det är ett bra sätt att 

fånga fenomenen jag valt att studera. Personerna som skriver i forumtrådarna har själva valt 

att beskriva sin problematik och sin upplevelse av fenomenet. Det är därför ett självklart val 

för mig att använda mig av det då tiden för uppsatsen är för knapp för att kunna hitta 

respondenter som upplever de fenomen jag vill fånga. Forumtrådarna belyser problematiken 

med social ångest kopplat till onlinespel. Personliga djupintervjuer hade möjligtvis bidragit 

till mer information, men jag hade behövt begränsa mig till ett fåtal respondenter och inte fått 

samma bredd vad gäller erfarenheter i materialet. Genom att analysera forumdiskussioner 

kunde jag också studera interaktioner mellan individer i onlinemiljöer på ett sätt som 

individuella intervjuer inte gjort möjligt.  

 

Etik  

I den här studien är materialet taget från nätforum, vilket gör att personerna som bidragit till 

materialet inte är medvetna om att de är med i en studie. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 

http://www.socialanxietysupport.com/
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konfidentialitetskravet. När man inte kan fråga människorna som skapar materialet man 

analyserar om deras samtycke kan man till exempel försöka att anonymisera materialet man 

avrapporterar i analysen. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har skyldighet att 

skydda personerna i studien för att bli exponerade vid etiskt känsliga uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 12). Eftersom studiens material är hämtat från internetforum är det extra 

viktigt att undersöka hur man som författare ska förhålla sig till etik. Att använda information 

på internet (forum, bloggar, sociala medier m.m.) är relativt nytt i forskning.  

Markham och Buchanan (2012, 12) menar att man som forskare står inför nya etiska 

frågetecken när man utför en studie online, det är därför viktigt att man vet hur man ska 

förhålla sig till dessa frågor. De lyfter principer som forskare bör följa när man genomför en 

studie. Bland annat att författaren måste avgöra hur stor skada studien har på personerna 

involverade, ute i samhället. En skada är något som är svårdefinierat och går inte att 

generalisera för all forskning, utan man måste göra riskanalysen utifrån den specifika 

situationen (Markham och Buchanan 2012, s 4-5). 

Det som jag fokuserat på under min studie är hur mycket skada eller annan negativ påverkan 

studien kan göra på de inblandade personerna. Eftersom materialet är hämtat från publika 

forum finns konversationerna tillgängliga för allmänheten, hade materialet varit hämtat från 

intervjuer eller slutna forum hade det funnits en större risk för skada eller negativ påverkan. 

Det jag gjort är att skydda personernas identiteter ytterligare genom att byta ut deras namn, 

trots att de i forumtrådarna redan är anonyma. Jag gjorde det aktiva valet att inte försöka 

avidentifiera citaten genom att översätta dem till svenska, av den anledningen att jag inte ville 

förlora nyanser i formuleringarna. Jag valde att inte göra mig till känna i forumtrådarna för att 

inte påverka forumdeltagarna att till exempel ge en överdrivet positiv bild av onlinespelandet 

eller tvärt om.  

 

Tematisk analys 

För att kunna analysera det här materialet och för att kunna genomföra studien på bästa sätt 

har jag valt att använda mig av tematisk analys. Tematisk analys är en metod för att 

identifiera, analysera och rapportera mönster eller så kallade teman, inom data. Men ofta går 

analysen längre än så och tolkar olika aspekter av forskningsområde (Braun och Clark 2006, s 

6-7) med hjälp av teorier. 
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Ett tema fångar något viktigt om datamaterialet i relation till forskningsfrågan, och 

representerar en viss nivå av mönstrat svar eller innebörden inom datamängden (Braun och 

Clark 2006, s 10). När man skapat teman kopplar man ihop det med teorier och tidigare 

forskning för att kunna förklara fenomenen man undersöker. Den tematiska kodningen är 

induktiv, vilket betyder att man utgår från en grundförståelse för fenomenet via teorier men 

man kodar inte utifrån teorierna utan från vad materialet innehåller (Braun och Clark 2006, s 

12). 

I min kodning har jag använt mig av en teoretisk tematisk kodning. Den teoretiska tematiska 

kodningen tenderar att drivas av forskarens teoretiska eller analytiska intresse och är därför 

mer explicit analytiskt driven. Jag har valt att använda mig av denna metod med utgångspunkt 

i mina frågeställningar, som grundats på den teori jag använt i min studie. Kodning blir 

antingen induktiv eller teoretisk beroende på hur man vill koda materialet och varför man gör 

det (Braun och Clark 2006, s 12). Jag har ställt mina frågeställningar direkt till materialet och 

gått igenom forumtrådarna och hittat mina svar efter många genomläsningar av materialet, 

vilket betyder att min analys är teoretiskt grundad.  

När jag har gjort min analys har jag skrivit ut forumtrådarna och suttit med papper och penna 

och identifierat mönster. De mönster som jag hittade i forumtrådarna markerade jag med 

siffror som stod för olika frågeställningar, det blev mina koder. När jag hittat mina koder 

jämförde jag dem med varandra för att se om de skilde sig eller liknade varandra. Om citaten i 

forumtrådarna inte liknade varandra fick de olika teman, till exempel om ett tema svarade 

negativt på en fråga benämndes den med ett minustecken. När jag tagit reda på vad som var 

den generella upplevelsen av varje frågeställning hos respondenterna använde jag mig av de 

citat som kan liknar den generella uppfattningen och utgick från dessa i redovisningen av min 

analys. 
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RESULTAT 

 

I det här kapitlet kommer jag först presentera de olika forumtrådarna jag använt mig av, samt 

vilka forumdeltagare som hör till vilka trådar. Efter det kommer jag att presentera de olika 

frågeställningarna jag har utgått ifrån i min analys och hur jag har analyserat materialet med 

utgångspunkt i mina teoretiska utgångspunkter.  

Den första forumtråden är skriven av en person jag valt att kalla Kalle. Kalle beskriver att han 

för några år sedan kämpade med sin sociala ångest. Han beskriver sig själv som den blyga och 

tysta killen med få vänner. När Kalle var 16 år började han spela Xbox spel, han tog den 

avvaktande positionen i spel där han bara lyssnade och undvek interaktion. Personer han 

spelade med började skicka vänförfrågningar till honom för att han var bra på att spela. Det 

resulterade i att han började prata med dem. Det var då Kalle insåg att det inte var så farligt att 

prata med människor. Idag har Kalle en stor grupp av vänner som han spelar med, samt att 

hans sociala framsteg överförts till det andra sociala dimensioner trots att han fortfarande lider 

av social ångest. Tolv personer svarade på Kalles inlägg i forumet, en av dessa personer är en 

jag valt att kalla Anton. Anton hade en liknande historia som Kalle. De övriga elva i 

forumtråden känner i regel igen sig i Kalles historia och problematik. Bland dessa tillhör två 

personer som jag valt att kalla Love och Robin. Personer som inte är könsidentifierade i 

forumtrådarna, har namngetts med könsneutrala namn: Kim, Alex, Love, Sam och Robin. 

Den andra forumtråden är startad av en person jag valt att kalla Alex. Alex beskriver att social 

ångest är något som hen tampas med hela tiden. Idag spelar inte Alex med någon annan än 

med sin bror. Det var 20 personer som svarade på Alex inlägg i forumet, varav några av de 

jag valt att citera är Kim, Sam och Olle. Majoriteten av personerna i forumtråden tyckte att 

det är svårt att spela flerpersonersspel på grund av deras sociala ångest. Många i tråden 

tipsade om hjälpmedel och tillvägagångsätt för att få bukt på social ångest. De flesta delade 

upplevelse med Alex bland annat Olle och Sam. Kim upplever mer social ångest offline än 

online, trots att Kim tycker att det finns många personer som är bryska online. Kim är mer 

socialt trygg online än vad hen någonsin varit offline med undantag från ett fåtal nära vänner.   

Den tredje forumtråden är skriven av en tjej jag valt att kalla Anna. Anna berättar att hon 

älskar att spela onlinespel men att hennes sociala ångest är för påträngande. Hon berättar att 

hon upplever att det hjälper att använda mikrofon men hon blir då orolig då hon inte vet hur 
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personer hon spelar med kommer att reagera på hennes könsidentitet. Anna är inte citerad i 

analysdelen. Det var 40 personer som svarade på Annas inlägg, tre av dessa var Katja, Maria 

och Johanna. De flesta i forumtråden upplevde social ångest, vissa undvek att spela vissa 

onlinespel medan andra hade kommit på ett sätt att dämpa den sociala ångesten genom att 

koppla ifrån.  

 

Positiva erfarenheter 

Här nedan presenteras några av de personer som jag funnit i mina forumtrådar som har en 

positiv erfarenhet av onlinespel som mötesplats. De här personerna kan sägas föra fram den 

generella bilden av fenomenet. Flera personer i forumtrådarna som diskuterat sitt spelande 

och sina upplevelser omkring detta i termer av social ångest, och hur spelandet har påverkat 

deras egna upplevelser av social ångest. I citatet nedan beskriver en kille, som jag valt att 

kalla Kalle, sin upplevelse om hur spel förändrade hans sociala situation: Han beskriver hur 

han till en början aldrig pratade med någon verbalt online, men så småningom märkte han att 

det inte var så farligt att prata med andra. Han kunde till slut öppna upp sig och skapa 

relationer.  

I played a ton of Halo 3 online, headset on, always listening, never speaking. I was still 

anxious about talking to complete strangers. But then something started happening: 

people started friending me because I was good at the game. Inevitably I started talking 

to these people who were friending me and inviting me to games and all that good stuff 

and I realized that talking to people wasn't so hard after all. /Kalle 

 

I citatet ser vi en tydlig koppling till Bargh, Mckenna och Fitzsimmons (2002, s 33-48) 

forskning som visar att personer som upplever social ångest och som känner sig ensamma 

generellt tycker att det är enklare att öppna sig online. Det är precis det som Kalle beskriver 

här nedan: ”… and I realized that talking to people wasn't so hard after all”.  Det här tyder på 

att internet kan bli fördelaktigt för personer med social ångest. Det kan förklaras med Bargh, 

Mckenna och Fitzsimmons teori som handlar om de sanna jaget. När Kalle öppnade sig online 

visade det sig att det var lättare än vad han trodde, han kände att han kunde visa sitt sanna jag, 

det vill säga visa de egenskaper som annars är svåra att del med sig av. Online kan man sätta 

sina egna regler för vilka man vill interagera med vilket gör att när man hittat någon att 

interagera med kan man öppna sig och på så sätt kan det vara fördelaktigt för personer med 
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social ångest. När Kalle hittade någon han kände sig bekväm att interagera med kunde han 

öppna sig och på så sätt skapa relationer. Detta är viktigt för personer med social ångest, att 

man kan välja hur man vill interagera och med vem, och när man känner sig bekväm med att 

interagera är det lättare att öppna sig och skapa relationer.  

Följande citat är skrivet av Kim: 

I have total social anxiety but online I'm good...not sure why. Which is odd as people 

online can tend to be harsh but I tend to stay away from those crowds and have found a 

lot of really cool people online. I'm way more secure socially online than I've ever been 

in person...with the exception of a few true friends I have offline. I'm a HUGE introvert 

but online I feel like I can be myself and don't mind if people are judging me...it seems 

to be different when I don't see their faces even if they have cruel words I can blow them 

off online /Kim 

 

Kim som beskriver att hen upplever en större social trygghet online än i andra sociala 

dimensioner, trots att personerna online kan uttrycka sig hårdare än personer offline. Kim 

upplever att hen kan vara sig själv online och berättar att hen träffat många coola personer 

online.  

Precis som för Kalle visar Kims resonemang att internet blir mer fördelaktigt för de som 

upplever social ångest. Bargh, McKenna och Fitzsimmons (2002) förklarar att personerna 

kände att de kunde visa sitt sanna jag och de tyckte att det blev okej trots att de i andra 

situationer haft svårt med detta. Kim skriver: ”I feel like I can be myself and don't mind if 

people are judging me”. Det sanna jaget är mer tillgängligt i personers minne efter att ha 

interagerat med någon online i jämförelse med offline (Bargh, McKenna och Fitzsimmons 

2002, s 33-48). Här kände Kim att hen kunde öppna sig, och om det skulle uppstå en negativ 

reaktion skulle hen kunna ta avstånd från det, men när Kim inte upplever någon negativ 

reaktion bidrar det till att hen känner sig  mer bekväm i interaktionerna. Det är också 

fördelaktigt att Kim hittat personer att interagera med som har samma intressen, det gör att 

man känner en samhörighet utan att känna varandra närmare. Detta visar på att personer med 

social ångest kan hitta personer som det känns bekvämt att interagera med vilket kan vara 

betydande för att skapa relationer.  

Citatet nedan skrivet av Anton, skiljer sig från de två första citaten på så sätt att Anton 

upplever att det finns en press i att behöva prestera online för att kunna interagera med andra.  
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I actually have weird apprehension about gaming specifically because I'm not very 

good at most games, particularly in a multiplayer-deathmatch setting. Anyways, I still 

almost never use voice chat (I don't even have a headset, just my Wii U Gamepad), and 

I generally just kind of stay away from games that are too social. Which seems weird to 

me! Because I am naturally a very social and talkative dude (as you may be noticing 

already). It´s somthng about interacting in a virtual space that actually seems way more 

diffucult to me than interacting in real life. /Anton 

 

I andra situationer upplever Anton att han är naturligt en väldigt social och pratsam person, 

men online är pressen för stor och han upplever därför social ångest. Han drar sig därför 

undan från spel som kräver för stor social stimulans.  

Här stämmer inte Bargh, McKennan och Fitzsimmons Bargh (2002, s 33-48) teori överens 

med verkligheten för den här personen. Anton tycker inte att det är enklare att öppna upp sig 

online och visa sitt sanna jag. Här är pressen för stor att kunna prestera för att personen ska 

kunna öppna sig. Anton skriver: ”It´s somthing about interacting in a virtual space that 

actually seems way more diffucult to me than interacting in real life.” vilket tyder på att det är 

situationerna online som påverkar Antons sociala ångest.  

Bargh, McKennan och Fitzsimmons (2002) menar att det är enklare att öppna sig online om 

man upplever social ångest, men den här personen upplever att det är enklare att öppna sig i 

öga mot öga situationer. Bargh, McKennan och Fitzsimmons diskuterar inte social ångest i 

relation till prestationsångest, vilket påverkar den här personens upplevelse av onlinespelande. 

Anton visar alltså att det inte alltid är en fördelaktig mötesplats för personer med social 

ångest. Social ångest kan därför framkallas av onlinespel, men på grund av spelarens 

upplevelse av sin egen sociala kompetens, och kompetens som speldeltagare, kan social 

ångest upplevas på olika sätt av personer med olika karaktärsdrag. Prestationsångest påverkar 

i Antons fall honom på ett sådant sätt att han inte upplever att onlinespel är en möjlighet till 

att skapa relationer och att interagera. 

Sammanfattningsvis upplever Kalle och Kim att deras sociala ångest förbättras av onlinespel. 

Anton däremot upplever att interaktion online är svårare än offline, de vill säga att onlinespel-

situationen försämrar hans sociala ångest. Här ser man ett tydligt mönster i hur de individuella 

spelupplevelserna kan se ut. Personer som av sig själva eller andra ses som duktiga på att 

spela upplever att onlinespel är en möjlighet till kommunikation. De upplever att de till en 

högre grad får positiv feedback och kritik, baserat på deras förmåga att spela, vilket blir 
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grunden för en positiv kommunikationsupplevelse. De som däremot känner att de är dåliga på 

att spela upplever en hög prestationsångest kring själva spelandet och det bidrar till den 

sociala ångesten. Det gör att kommunikationen upplevs som svårare då de förväntar sig att bli 

avvisade i form av negativ kritik och feedback.  

 

Samtalsinteraktion och rädsla 

Här nedan presenteras några av de personer från forumtrådarna som upplevt prestationsångest 

vilket har påverkat deras sociala ångest. Citatet som återges nedan är skrivet av Olle:  

I have similar (though weaker) anxiety online. I rarely ever speak during multiplayer 

(during the blue moon times I do play online). I feel like everyone is too harsh and 

judgmental of how I play. I think if I found a good group to play with, with the strong 

understanding that it is just for fun, it would be a lot better. /Olle 

 

Där förklarar han att han sällan pratar med andra, verbalt, online. Olles berättelse visar på det 

Crisp och Turner (2010, s 324) skriver om gällande social ångest. Personerna upplever social 

ångest och förväntar sig att bli avvisade eller få negativ feedback. Detta gör att de blir mer 

uppmärksamma på negativ feedback och avvisning. Det resulterar i att de faller in i en negativ 

spiral och till slut påverkas deras beteende och de får negativ feedback och avvisning. Olle 

känner att personer är för hårda och dömer hans sätt att spela, men Olle tror att om han skulle 

hitta en grupp som är mer förstående skulle hans ångest minska. Det handlar alltså om att Olle 

måste hitta interaktioner som han upplever är bekväma för att han ska kunna bryta den 

negativa spiralen.  

I följande citat, skrivet av Alex, beskriver hen att hen har stora sociala problem och att social 

ångest är något hen får kämpa med dagligen: 

I have serious social problems. Social anxiety is something I deal with all the time. It's 

gotten to the point where I don't play multiplayer games with anyone except my brother. 

I try to get some missing achievements but can never do the multiplayer stuff, in spite of 

my desire to fully complete the games. /Alex 

 

Alex beskriver att hen inte längre kan spela med någon annan online förutom med sin bror. På 

grund av sin sociala ångest har Alex svårigheter att fullborda spel som kräver social 
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interaktion, trots hens vilja att göra det. Precis som Olle har Alex fallit in i den negativa 

spiralen och därför stämmer Crisp och Turners (2010) teori även här. 

Alex förväntar sig avvisning och negativ feedback, på grund av den sociala ångesten förväntar 

man sig negativ feedback och avvisning. Får man då det bekräftas den sociala ångest och man 

fortsätter att förvänta sig avvisning och feedback. Både Alex och Olles berättelser stämmer 

också in på Schachters tvåfaktorsteori (1964, refererad i Crisp och Turner 2010, s 325) som 

förklarar att personer som upplever social ångest projicerar sin ångest på de andras beteende 

och värderar sig själva lägre. Personer upplever att alla är för hårda och för dömande för att 

personen ska känna att det är roligt att spela, men i själva verket är det personens ångest som 

skapar problemen. Alex och Olle söker efter tecken i onlinemiljön som kan vara negativt 

riktade mot dem, till exempel att personer är mindre samarbetsvilliga i spelet. När de upplever 

ett sånt tecken bekräftas deras sociala ångest och de hamnar i en negativ spiral där den sociala 

ångesten gör att de fortsätter att söka tecken, som i sin tur kan förvärra den sociala ångesten.   

Sammanfattningsvis upplever Olle att som situationen ser ut nu är det svårare att ta tag i den 

sociala ångesten han upplever, men att det finns möjligheter att ta tag i dem med rätt socialt 

umgänge online. Alex upplever att onlinespel bidrar till att det är svårare att ta tag i sin sociala 

ångest. Både Olle och Alex är inne i den negativa spiralen, där man förväntar sig negativ 

feedback eller avvisning vilket gör att de sätter upp ett hinder för sig själv i det sociala 

samspel som finns i onlinespel. De hämmar sig själva att kommunicera med andra på grund 

av sin sociala ångest. Om dessa personer skulle få mer positiv erfarenhet av interaktion online 

är möjligheten större för dem att bryta den negativa spiralen och på så sätt våga interagera 

med nya människor och skapa relationer. Det är därför viktigt att se hur personer som 

upplever social ångest påverkas av den negativa spiral de kan hamna i. För att bryta den måste 

de hitta interaktioner de är bekväma i. Kan de inte bryta den är det svårt att skapa nya 

relationer och bibehålla dem då man hela tiden kommer att söka efter negativa tecken.  

 

Att bryta den negativa spiralen 

Här presenteras några av de som lyckats bryta den negativa spiralen och på så sätt skapat 

relationer. I följande citat, skrivet av Kalle, beskriver han att han fick en stor grupp av vänner 

som han spelade med, de spenderade mycket tid tillsammans och pratade om många olika 

saker. 
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Before long I had a large group of friends that I would play Halo and other games with 

and spend hours upon hours just talking about everything from games to music to life. 

This is what made me realize how easy it is to talk to people. They are far less likely to 

judge than I thought. These interactions started to bleed through into real life and over 

the years I've become so so so much better at talking to people. I'm still super anxious 

while doing it but I can do it and that's what matters. I still struggle with anxiety but I 

am so much better at keeping it in check these days. /Kalle 

 

Idag upplever han att det är enklare att prata med personer offline tack vare hans positiva 

upplevelse online. I det här citatet får man se vad som händer om den negativa spiralen, som 

Crisp och Turner (2010, s 325) pratar om, bryts. Det vill säga det negativa de hade förväntat 

sig blev inte sanning och de inser att det var den sociala ångesten som stod i vägen för 

interaktionen. Kalles sociala ångest bidrog till att han tidigare sökte efter negativa tecken från 

andra spelare. När han upplevt något positivt och han inte hittat något negativt tecken bidrog 

det till att han blev mer bekväm i interaktionerna. Internet blir därför fördelaktigt för dessa 

personer att öppna sig och skapa relationer via onlinespel. Kalle insåg att det inte var så svårt 

att prata med andra personer och att de inte var så dömande som han trodde. Detta visar på att 

personer som upplever social ångest och som lyckas bryta den negativa spiral de varit fast i 

kan de skapa meningsfulla relationer som bidrar till att den sociala ångesten minskar.  

Citatet nedan, skrivet av Anton, skriver han om hur han till en början inte vågade använda en 

mikrofon för att prata med andra, men till slut insåg han att det faktiskt var roligt efter att han 

gett det en chans; ”I found that talking to people was actually pretty fun”. Det här blir därför 

också ett exempel på de Chris och Turner (2010, s 325) menar på när den negativa spiralen 

bryts. Anton har upplevt något positivt i interaktion med andra och därför har inte de 

förväntade avvisningarna och den negativa feedbacken blivit sanning. Hans sociala ångest 

fick därför inte bekräftelse vilket gör att han nästa gång kanske inte förväntar sig avvisning 

och negativ feedback.  

I used to be so so so afraid of even voice chatting. Then I played a lot of DOTA 2 and 

people would start friending me because I am occasionally able to do really well. Then 

they'd invite me to games and ask, "Do you have a mic?" which I did and I felt weird 

lying and honestly it makes communication much easier...but then a weird thing 

happened. I found that talking to people was actually pretty fun. /Anton 
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Sammanfattningsvis upplever Kalle att det absolut finns möjligheter att skapa relationer 

online. Kalle har fortfarande svårt att skapa relationer i det andra sociala dimensioner, men 

det har blivit lättare efter att han kunnat skapa relationer online. Anton upplever precis som 

Kalle att onlinespel ger en möjlighet till att skapa relationer.  

När personerna inte får negativ feedback och avvisning bryts den negativa spiralen. 

Personerna inser att förväntningarna de haft inte stämmer överens med verkligheten och de tar 

steget till att bli mer öppna i sociala situationer. Desto fler positiva möten de har med andra, 

desto mer vågar de ta kontakt och interagera med andra. Det blir tillslut en positiv spiral där 

de tillslut kan ta steget att skapa kontakter och relationer och den sociala ångesten minskar.  

 

Social interaktion offline och online 

I det här avsnittet presenteras hur forumdeltagarna diskuterar hur onlinespel hjälpt deras 

relationer både online och offline. I citatet nedan, Love hur hen använt sig av onlinespel för 

att få en starkare relation till sin kompis.  

Yeah there's a major difference. I didn't bring it up in this article because I didn't think 

of it but talking online with someone you just meet in real life can make it less awkward 

real fast. In my freshmen year of college when I first met one of my friends it was super 

awkward but we exchanged gamertags and played Gears of War 3 together and after 

that the next time we were in class together it wasn't awkward at all. /Love 

 

Love och hens kompis träffades och stämningen upplevdes då som obekväm, men när de 

träffades igen efter att ha spelat online tillsammans var upplevelsen betydligt bättre. Kowert, 

Domanhidi och Quandts (2014, s 447-448) skriver om att personer med hög emotionell 

skörhet (ES) använder onlinespel annorlunda än personer med låg ES. Utifrån det här citatet 

kan vi se att deras resonemang får stöd, Love känner att hen har gynnats av onlinespelandet 

för att bibehålla och förbättra relationen med sin vän. 

I följande citat beskriver Katja att hon rekommenderar att använda sig av onlinespel för att 

knyta relationer. 

Finding friendly people to play with you is the single best thing I can recommend. It 

puts me at ease, it makes me laugh even when we're losing hard and I maintain a lot of 

relationships through my gaming friends. /Katja 
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Katja beskriver att onlinespel får henne att må bra och tack vare detta bibehåller hon många 

relationer. Kowert, Domanhidi och Quandts (2014, s 451) menar på att om man har hög ES 

använder man i högre grad online forum och spel just för det syftet. Onlinespel-världen tillåter 

personerna med hög ES att övervinna sociala svårigheter och Kowert, Domanhidi och Quandt 

menar att onlinespel är den nya mötesplatsen för personer med hög ES. Det här kan vi 

observera även i citatet från Katja, hon upplever att hon bibehållit många relationer via spel.   

Love träffade en person i skolan, och innan de spelade onlinespel med varandra var 

stämningen tryckt. När de spelat med varandra online blev deras relation bättre, de utvecklade 

en djupare relation och ett ökat välmående. Katja rekommenderar att spela med folk online, 

då hon upprätthållit många relationer via onlinespel. Detta visar på att både Katja och Love 

drar nytta av onlinespel som interaktionsmöjlighet. Det blir enklare att öppna sig online, 

stärka och skapa relationer.  

Onlinespel ger en distans till den du spelar med då du inte behöver förhålla dig till 

kroppsspråk och direkt kontakt. Det kan också vara enklare att genom onlinespel hitta ett 

gemensamt intresse som kan ligga till grund till en stark vänskap. Personer med social ångest 

kan därför använda onlinespel i det här syftet, vilket också bidrar till en minskad social ångest 

när man ser att man klarar av att interagera och skapa relationer.  

 

Kollektiv samhörighet 

Kollektiv samhörighet är något de flesta kände igen sig i när man pratade om det i relation till 

onlinespel. Här nedan presenteras Anton och Robins upplevelser av detta. Anton förklarar i 

det följande citatet att han blir glad över att höra personers berättelser i forumet. Han skriver 

att han blir glad över att personer använder teknologin för att knyta relationer med andra och 

förbättra deras mentala hälsa.  

We hear so much about the ways that technology is supposedly destroying "authentic" 

human interaction and supposedly making us all unhealthy that it's great to hear stories 

about people's experiences of using technology to connect with other people and 

improve their mental health /Anton 
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Personen som skrivit det följande citatet är Robin som förklarar att hen inte skulle kunnat 

bibehålla en enda mänsklig relation om det inte vore för digital kommunikationsteknologi. 

I personally wouldn´t be abe to maintain a single human contact it not for the 

tachnology. It baffles me that previous generations managed to successfully coordinate 

social gatherings. /Robin 

 

De här två citaten går därför mot Gilboa-Schechtman et al. (2014, s 10), vars experiment 

visade  att personer som upplever hög social ångest påverkas av att bli uteslutna, genom att 

det interpersonella expressiva uttrycket påverkas och på så sätt gör det svårt för individer med 

hög social ångest att skapa kontakter. Trots detta upplever många personer att onlinespel är en 

nyckel till att kunna ta kontakt och skapa relationer, det blir därför en tillgång trots att man 

upplever social ångest.  

Sammanfattningsvis upplever Anton och Robin att onlinespel är en bra mötesplats. De är 

glada över att det finns en teknologi som ger möjlighet till att träffa andra. Anledningen till att 

onlinespel är en fördelaktig mötesplats för personer som upplever social ångest är för att den 

ger distans till personen som man interagerar med. Det är fördelaktigt att man kan möta 

personer med samma upplevelse av social ångest, man kan stärka varandra genom att ta del av 

varandras upplevelser, vilket bidrar till en gemenskap. Eftersom man kan distansera sig 

genom att välja att interagera på olika sätt, via chatt eller liknande. Man kan också vara 

anonym eller inte alls interagera med andra. Detta gör internet och onlinespel till en ny form 

av mötesplats där man själv får välja hur man vill interagera.  

 

Spelande, prestation, och social ångest 

Prestationsångest och social ångest är något som många upplever som spelar onlinespel. Här 

nedan presenteras Sam och Johannas upplevelse av detta. Det här citatet är skrivet av Sam 

som beskriver att hen undviker situationer som innebär social interaktion. Hen beskriver att i 

turbaserade spel känns det som att det finns fiender överallt och det får den sociala ångesten 

att öka.  

I'm the same. I don't even post on reddit, actually. I just completely ignore everything 

multiplayer, with or without mics, cameras and whatever. Games that aren't turned 

based also get me very anxious because of the enemies everywhere, which is really 

annoying as there are lots of those that are awesome games. /Sam 
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Personen som ligger bakom citatet som följer är Johanna som beskriver sin spelupplevelse 

som något väldigt påfrestande. 

It's easy to get your head all over the place and start putting the pressure of everything 

at once on yourself. My mind is always buzzing with general things, and in games you 

put all of that on yourself. If you find you're getting wrapped up in a game and your 

anxiety is getting worse set off triggers for yourself to back up a bit and calm down. 

Getting my anxiety triggers away from winning or losing is a big thing and focusing on 

smaller aspects of play. /Johanna 

 

Johanna beskriver att man lätt sätter press på sig själv och att hennes sociala ångest blir 

triggad av det, samt att det inte spelar någon roll om hon vinner eller förlorar. 

Lo, Wang och Fang (2005, s 15) förklarar att mer tid spenderat med onlinespel påverkar andra 

sociala relationer och att de som upplever social ångest gör det på grund av att deras relationer 

blir sämre. Det Lo, Wang och Fang skriver om finns det ingen koppling till i forumtrådarna, 

det verkar vara något annat som påverkar den sociala ångesten, Sam skriver; ”because of the 

enemies everywhere, which is really annoying as there are lots of those that are awesome 

games”. Lo, Wang och Fang (2005, s 19) pratar om att de är inne i en negativ spiral, men som 

i den förra frågeställningen visar citaten mer på att när prestationsångesten ökar, ökar också 

den sociala ångesten och att det är den negativa spiralen som visar sig i forumtrådarna. 

Prestationsångesten grundas i att inte kunna prestera bra i spelet de spelar. Johanna skriver: 

”start putting the pressure of everything at once on yourself” som visar på att det inte har med 

tiden spenderad online utan på prestationsångest.  

Sammanfattningsvis upplever Sam och Johanna att det är prestationsångesten som gör att den 

sociala ångesten ökar och inte omfattningen av spelandet. Eftersom många onlinespel går ut 

på att spela i lag kan prestationsångesten vara en av anledningarna till att man väljer att inte 

spela, trots att man vill. Prestations ångest påverkar den sociala ångesten på så sätt att man 

förväntar sig avvisning och negativ feedback, men i det här fallet kan detta vara ett faktum. 

Kan man inte prestera som förväntat i ett spel kan de bidra till negativ kritik och på så sätt 

drar man sig från att interagera då ens farhågor blir besannade. Även om det inte skulle vara 

fallet finns det en stark oro som påverkar den sociala ångesten.  
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Könsskillnader 

I det här avsnittet ska jag diskutera hur könsskillnader kan analyseras när det gäller 

upplevelser av social ångest i samband med onlinespelande. Jag har valt att utgå ifrån Marias 

upplevelser då många i den forumtråd hon deltog utryckte att de kände igen sig i Marias 

situation. Här är ett citat skrivet av Maria, som beskriver hennes upplevelser av onlinespel: 

I have social anxiety and love gaming. Unfortunately I feel I have to avoid playing 

online, I've tried it a few times and find it a bit too much. I worry too much about people 

judging me and that if I don't play well people will assume it's because I'm female. I 

think I need to push myself though as people have so much fun playing online and I 

think I could really enjoy it. Anyway, sorry I don't have much advice but just wanted to 

say you're not alone!/Maria 

 

Hon beskriver att hon oroar sig för att folk ska döma henne och anta att hennes dåliga 

prestation är på grund av att hon är en tjej. Även i onlinespel visar sig de genusrelationer som 

Hirdman (2003) pratar om. Män är överordnade och antas vara duktigare på onlinespel, därför 

kan man bli utpekad som dålig om man inte är en man. Kvinnor betraktas som avvikande och 

är inte lika accepterade som män. Precis som Humphreys och Vered skriver är onlinespelare 

väldigt medvetna om de könsroller som existerar och det blir väldigt intensivt. Tjejerna i den 

här studien visar på det beteende som Butler påvisar, de vill säga att de spelar med en annan 

könsidentitet (Humphreys och Vered, 2014, s 6). Könsrollerna blir därför anpassade efter 

respons och feedback. Tjejerna upplevde generellt att det var enklare att inte blotta sin 

könsidentitet när det spelade, de riskerar att antingen bli tagna som pojkflickor eller att bli 

diskriminerade för att det inte är män. Hirdman (2003) skriver om att genussystemet 

upprätthålls av både män och kvinnor, i onlinespel upprätthålls det när kvinnor väljer att 

framstå som män för att ingå i det som anses vara normalt. Konsekvensen av detta är att 

kvinnor fortfarande ses som avvikande och som ett undantag. Kvinnor fortsätter att antas vara 

dåliga på onlinespel och fortsätter att dölja sina könsidentiteter.  

Tjejer som upplever social ångest av deras deltagande i onlinespel påminner väldigt mycket 

om killarnas. Den stora skillnaden ligger i den könsdiskriminering som sker online. Många 

tjejer med social ångest påpekar att deras könsidentitet blir kränkt eller på något annat sätt 

uppmärksammad. Detta utgör ett hinder för tjejer att skapa relationer online då många anser 

att lösningen på problemet är att inte interagera med andra.  
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Killar med social ångest påpekar att ett hinder till att skapa sociala relationer online är deras 

prestationsförmåga. Många uttrycker att de inte vill bli kritiserade för att de inte är lika 

duktiga som andra. De som upplever att det är duktiga på ett onlinespel har generellt enklare 

att skapa kontakter då deras prestationsångest inte är ett hinder i det sociala. 

Prestationsångesten är något som många tjejer också uttrycker, men det verkar inte alltid spela 

någon roll då de ofta verkar bli påverkade av killars reaktion på att de är tjejer. Kontentan av 

detta är att Maria är rädd för att bli nervärderad på grund av att hon är tjej. Hon säger att hon 

undviker att spela online av den anledningen.  

Det problematiskt för tjejer är att deras könsidentitet blir ifrågasatt på ett helt annat sätt, 

mycket på grund av att de ses som avvikande. Det blir en negativ spiral av att tjejer inte vågar 

visa sin könsidentitet, vilket bidrar till att de tjejer som gör det riskerar att bli utsatta på ett 

eller annat sätt. Även om det kan bli uppmärksammade på ett till synes positivt sätt, med 

exempelvis komplimanger, kan detta vara påfrestande om man upplever social ångest sedan 

tidigare. I forumtrådarna uttrycks detta vara ett problem som tjejer drabbas av då inga killar 

tagit upp det här dilemmat. Det gemensamma problemet för killar och tjejer är den 

prestationsångest som många uttryckt sig om. 
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SLUTSATSER 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att försöka se hur personer med social ångest upplever 

onlinespelande. Jag har valt att analysera hur personer med social ångest diskuterar sina 

upplevelser av onlinespelande i nätforum, forumtrådarna som används är tagna från websidor 

där fenomenet diskuterats. Resultatet av studien visar på olika sätt den sociala ångesten både 

kan förbättras och försämras genom onlinespelande. Ett mönster jag uppmärksammat som 

påverkar den sociala ångesten i relation till onlinespel är den prestationsångest som uppstår 

genom spelande. Prestationsångesten är en bidragande faktor till att personer hamnar i den 

negativa spiralen där man förväntar sig avvisning eller negativ feedback, vilket resulterar i 

förvärrad social ångest, det vill säga att upplever man social ångest förväntar man sig att 

andra onlinespelare ska nervärdera en och av den anledningen söker efter tecken som 

bekräftar den sociala ångesten. Det finns exempel på de som hamnat i den dåliga spiralen trots 

att de inte upplevde prestationsångest. Oftast har man förväntningar om att bli avvisade innan 

de ens börjat spela och väl inne i spelet isolerar man sig hellre än att försöka kommunicera 

med andra, till exempel lyssnar man bara på andras konversationer eller undvika att spela spel 

som kräver interaktion. I onlinespel kan personer också bemötas positivt på ett sätt som skiljer 

sig från sina förväntningar. Ifall de negativa tecknen, som Schachter (1964, refererad i Crisp 

och Turner 2010, s 325) beskriver att personer med social ångest letar efter i sociala miljöer 

uteblir finns det en möjlighet till att den negativa spiralen bryts. Då får personens sociala 

ångest inte bekräftelse, och på så sätt bryter man den negativa spiralen, och de kan därigenom 

stärkas i utvecklingen även av andra relationer. Om detta händer har personen en bättre 

förutsättning att förbättra sina relationer/skapa relationer både online och offline då 

självkänslan stärks. 

Samtidigt tycker en majoritet av de personer vars foruminlägg jag har analyserat att onlinespel 

är en positiv mötesplats. Ett mönster jag uppmärksammat i diskussionstrådarna är att personer 

med social ångest som upplever att de är duktiga på att spela oftast har enklare till kontakt 

med andra då de får positiv kritik. Det gör att det är enklare att bryta den negativa spiralen och 

våga öppna sig. Många av dessa säger att onlinespel har förändrat deras sociala liv på ett 

positivt sätt. Onlinespel kan ge upphov till social interaktion vilket gör att en person som 

upplever social ångest kan få ett sammanhang, liknande det Larson, Csikszentimihalyi och 

Graef (1982, s 40-43) beskriver kan vara betydelsefullt för deras rehabiliteringsprocess. 
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Genom interaktion med andra skapas förutsättningar för att bryta de negativa spiraler som 

personer med social ångest hamnar i när de undviker interaktion med andra. Det är viktigt att 

personer som upplever social ångest får känna sig bekväma i interaktionen med andra och att 

det får välja med vem och på vilket sätt de vill interagera. Personerna får på så sätt välja vem 

och hur de ska öppna sig, och med vem de vill skapa en relation med. Om en negativ 

interaktion skulle uppstå kan alltså personer välja att ta avstånd från den interaktionen, detta 

gör att personen kan ta avstånd från interaktioner som inte är bekväma.  

Även om man inte uttryckt att ens spelförmåga påverkat ens sociala ångest online, finns det 

många som upplever att onlinespel bidragit till att behålla och förbättra relationer med andra. 

Onlinespel kan bli en samlingspunkt och en möjlighet till umgänge, även om umgänget till 

största del utspelas online. Många upplever sig hjälpta av den här möjligheten till att 

socialisera. Det är också viktigt att belysa att personer som upplever social ångest får 

möjlighet att interagera med andra i samma situation. Detta bidrar till en gemenskap och 

känslan av att vara del av en grupp. Onlinespel ger en distans till de personer du spelar med 

och man behöver inte förhålla sig till kroppsspråk och direkt kontakt. Om inte man kan känna 

detta i onlinespel kan man söka sig till forumtrådar liknande de som jag analyserat. Tidigare 

forskning som pekat på att mer tid spenderad online bidrar till ökad social ångest och sämre 

relationer. Anledningen till detta kan bero på att tidigare forskning inte tagit hänsyn till andra 

faktorer som kan påverka social ångest, som exempelvis prestationsångest. Den tidigare 

forskningen har inte tittat närmre på onlinespel utan snarare på nätmiljöer mer generellt. 

Spelmiljöer är speciella då de kräver att man samarbetar och interagerar med varandra för att 

kunna vinna de spel man spelar. Detta göra att interaktioner och samarbete är självklart när 

man spelar onlinespel. Att enbart hålla sig i nätmiljöer som till exempel Facebook gör att man 

måste förlita sig på sin sociala förmåga och man har större fokus på att visa vem man är. I 

onlinespel blir det sekundärt då huvudsyftet är att vinna ett spel tillsammans med andra.  

Att känna kollektiv samhörighet är något som kan uppstå genom onlinespelande men som 

framförallt uppstår genom att läsa om andra onlinespelares ångestupplevelser i nätforum. 

Detta är något som kan vara stärkande för den här gruppen av människor som upplever social 

ångest. Att söka sig till nätforum kan därför vara ett hjälpmedel i de här sammanhangen för att 

känna en större samhörighet med andra spelare, det kan vara en viktig del i deras 

rehabiliteringsprocess. 
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Min analys pekar på att det finns skillnader mellan könen vad gäller hur människors 

upplevelser av onlinespelande och social ångest. I den här studien har det visat sig att många 

tjejer upplever onlinespel som något jobbigt och något som påverkar deras sociala ångest 

negativt. Rädslan för att bli uppmärksammad negativt för sin könsidentitet är så pass stor att 

många väljer att inte kommunicera verbalt eller inte kommunicera alls. Kvinnor ses som 

något avvikande och som ett undantag i onlinespel, det vill säga att de genusrelationer som 

Hirdman (2003) presenterar även existerar i här. Män är överordnade och antas vara duktigare 

på onlinespel än kvinnor, därför är det vanligt att tjejer väljer att anpassa sig efter respons och 

feedback, vilket kan betyda att man väljer att ut ge sig för att vara kille för att skippa negativa 

kommentarer. Kvinnor väljer alltså mellan att bli diskriminerade för deras könsidentitet eller 

att bli tagna som pojkflickor. Detta bidrar till en negativ spiral då kvinnor ofta väljer att byta 

könsidentitet på internet, kvinnor fortsätter att ses som något avvikande och som ett undantag 

då de inte synliggörs.  Något som är genomgående oavsett könsidentitet är att 

prestationsångesten påverkar den sociala ångesten negativt.  

Att spela onlinespel är enligt mig en viktig del i dagens samhälle, speciellt för personer som 

använder det för mer än bara spel, det vill säga att möjligheten till att träffa andra och skapa 

relationer. Onlinespel bidrar till samhörighet och möjligheten till att träffa personer med 

samma intresse, detta är fördelaktigt när man vill skapa relationer. För att återkoppla till det 

Rickard Nordin, riksdagsledamot för Centerpartiet, säger om att statligt organisera onlinespel 

kan jag inget annat än att hålla med. Om en person med social ångest upplever att onlinespel 

kan hjälpa denna att dämpa den sociala ångesten bör den personen ges möjligheten till att 

spela. En sådan möjlighet skulle kunna vara via klubbar, liknande idrottsklubbar som finns 

idag, där personer kan samlas eller gå med för att känna samhörighet och gemenskap med 

andra med liknande intressen.  
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