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Abstract 
The aim of this project is to understand how Esport clubs in Denmark set conditions for the members and 

how they can affect the players behavior in relation to toxic behavior when they play CS:GO. Through 

theories about online behavior and practice theory we have been given a better understanding on how 

toxic behavior can exist in cyberspace and in practices. With the use of two expert interviews, an 

observation of a training session, and a Coloured Cognitive Map (CCM) we wish to visualize our problem 

and discuss how a possible design solution could minimize or annihilate toxic behavior when playing CS:GO 
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Indledning 
Noget, som de fleste der begår sig online, vil opleve, er folk som opfører sig uhæmmet. Især inden for 

videospil-universet har ’toxic adfærd’ fået en stor rolle. I det verdensberømte skydespil Counter Strike er 

denne form for adfærd noget, som er særligt udbredt. I de seneste år er der opstået sociale foreninger på 

tværs af Danmark; esportsklubber. Disse foreninger har både spillere der vil udvikle deres kompetencer, 

bare blive underholdt samt generelt møde andre, der deler deres interesser. Esportsklubberne har trænere 

tilknyttet, der har erfaring med de spil, som bliver spillet, hvilket kan understøtte medlemmernes læring 

yderligere.  

I dette projekt vil der undersøges hvordan en esportsklub som en social praksis kan betinge CS:GO spillerne 

og om det kan være med til at mindske den toxic adfærd og derved forbedre deres 

kommunikation. Projektet vil komme ind på teorier såsom ’The Online Disinhibition effect’ af John Suler, 

der giver en bedre forståelse af hvordan toxic adfærd kan opstå i cyberspace. Hertil også teorier som 

Wengers forklaring af praksisbegrebet og Kousholts forklaring af praksisser som et ‘konfliktuelt’ fællesskab. 
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Yderligere vil der også være en uddybelse af opgavens videnskabsteoretiske ståsted og projektets 

epistemologiske og ontologiske udgangspunkt. Designmetoden Coloured Cognitive Mapping (CCM) er 

blevet brugt til at opstille vores problemstillinger i et problemkort og lave en designløsning, som omhandler 

en opdateret version af esportsklubber. Andre metoder brugt i opgaven indebærer kvalitative metoder 

med ekspertinterviews og en deltagerobservation. Herigennem er der indsamlet empiri til at få et 

yderligere indblik i hvordan esportsklubben kan betinge spillerne og om hvordan træneren kan have en stor 

indflydelse på spillernes kommunikation til hinanden. Til sidst afsluttes der med en diskussion af samtlige 

problemstillinger herunder metodediskussion om vores interviews, observation og generaliserbarhed samt 

en analyse og en diskussion, der vil bruge analysens fortolkning til at bygge en mulig designløsning. 

Opgaven vil ende med en konklusion der opsummerer opgavens disposition og give et svar på 

problemformuleringen. 

 

 

Problemformulering 
Hvilke betingelser eksisterer i esportsklubber som et praksisfællesskab til at håndtere ’Toxic’ adfærd i 

CS:GO og adskiller det sig fra den ’Foreningsløse’ CS:GO-spiller? 

 

 

Arbejdsspørgsmål: 

 
- Hvad er toxic adfærd generelt, online og i CS:GO?  

  

- Hvad vil det sige at være en del af et fællesskab forstået ud fra praksisteori? 
  

- Hvordan skaber Esportsklubben som social praksis betingelser for CS:GO-spillerne 
ift. toxic adfærd?  
  

- Er Esportsklubber som praksisfællesskab med til skabe betingelser, som reducerer spillernes 
oplevelse af toxic adfærd i CS:GO? 

 

Problemfelt 

Hvad betyder Toxic adfærd? 

Ordet ’Toxic’ kan oversættes direkte til giftig på dansk. Når der er tale om toxic adfærd, er der altså tale om 

en adfærd, der i større mindre grad er til at gøre skade. Det er en adfærd, der ofte er negativ og medvirker 

til at gøre modtageren oprørt. (Brennan, 2020) Projektgruppen har valgt at bruge begrebet toxic adfærd i 

stedet for eksempelvis giftig adfærd, da det betyder det samme og toxic, er et ord, som ofte anvendes 

online til at beskrive folk, der er negative. Toxic adfærd er et begreb, som omfatter en række negative 

handlinger. Oftest, vil man støde på disse, i cyberspace hvor andre brugere, opfører sig på en toksisk 

måde. (Kordyaka, Jahn, & Niehaves, 2020) 
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Folk opfører sig anderledes online. De siger ting og gør ting, som de ikke kunne finde på at sige eller gøre i 

den virkelige verden. Dette fænomen kan forklares ved hjælp af ’The online desinhibition effect’, som 

bunder i, at menneskers opførsel online er påvirket af at de er anonyme, usynlige og/eller at de ingen 

øjenkontakt har samt flere andre faktorer. Disse forskellige faktorer vil blive uddybet senere (se side 

6). (Suler, 2004) 

 

Hvordan kan toxic adfærd komme til udtryk online?  
Toxic adfærd kan komme til udtryk på forskellige måder online. De mest almindelige er flaming, griefing og 
trolling.   

• Flaming bliver defineret som kommentarer der indeholder fornærmende sætninger, 
bandeord og oftest også udråbstegn eller store bogstaver. (Jane, 2015) Et kendt dansk udtryk 
for dette, er ‘at kaste med mudder’.  

 
• Griefing er når andre prøver med vilje at sabotere ting for andre. Det er kendetegnet ved at 
personen der ’griefer’ prioriterer det at irritere sine medspillere højere end det at vinde. Denne 
type af toxic adfærd bliver oftest set i gaming-kulturen, fremfor generelt på 
internettet. (Inverse, 2020) 

 
• Trolling er når brugere med vilje laver provokerende eller ‘off-topic' kommentarer hvis 
formål er at starte en konflikt og få andre brugere til at reagere emotionelt. Dette kan også 
være underholdning for trolleren selv. (Jane, 2015) 

 

Toxic adfærd i CS:GO 

I CS:GO kommer flaming ofte til udtryk ved at spillere sviner hinanden til, fordi de er utilfredse med deres 

medspillers præsentationer eller måde at handle på inde i spillet. Det kan ske ved at spiller a handler på en 

måde, som spiller b ikke finder tilfredsstillende og derfor vælger spiller b, at tydeliggøre hans utilfredshed 

ved at komme med negative, fornærmende og/eller demotiverende sætninger rettet mod spiller a. Dette 

sker vha. stemmechat- og tekstchat-funktionen. Dette er et problem fordi adfærden virker demotiverende 

på de andre spillere og især spiller a, hvilket forringer deres evne og lyst til at kommunikere og dermed 

samarbejde med sit hold (Techterms.com) 

Griefing kommer til udtryk ved, at spillerne saboterer deres eget eller de andres spil med det formål at 

underholde sig selv. Det kan ske ved at en spiller med vilje vælger at foretage en handling, som de ved ikke 

er for holdets bedste, men tværtimod forringer holdets vilkår for at vinde spillet. Et eksempel på dette 

kunne være, at en spiller kaster en ’flashbang’ (en granat som er ment til at blænde modstanderen) hen 

foran sit eget hold, i håbet om at skabe en reaktion gennem provokation. Det kan i nogle tilfælde føre til, at 

de andre spillere på holdet nu begynder at flame eller griefe selv, som reaktion på den oprindelige griefing. 

Griefing er et problem, fordi det kan være frustrende for de andre spillere, forringe chancerne for at vinde 
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runderne i spillet og skabe en kædereaktion af toxic adfærd, hvilket kan forringe holdet(s) chancer for at 

vinde. (Inverse, 2020) 

Trolling har mange ligheder med griefing i CS:GO. Både trolling og griefing handler om at spilleren finder 

underholdningsværdi i det at fremprovokere en reaktion fra deres medspiller ved at irritere, sabotere, 

demotivere eller på andre måder medvirke til at ødelægge medspillernes oplevelse. Begrebet griefing 

adskiller sig dog på et punkt. En griefers formål med at spille ændrer sig fra at handle om at vinde og 

handler nu i stedet om at underholde sig selv gennem sabotage af de andres spil. En spiller der ’troller’, 

forsøger stadig at vinde spillet mens han provokerer sine medspillere. (Cook, Schaafsma, & Antheunis, 

2018) 

Toxic adfærd kommer altså i flere forskellige former og virker generelt negativt og demotiverende for 

medspillerne. En effekt, som både har en påvirkning på spillernes spiloplevelse, men også deres evne til at 

arbejde sammen som et hold (Henvisning til Interview – Tricked s. 5) XXX. Dette projekt har et fokus på de 

betingelser, som der eksisterer i CS:GO som en social praksis, hvordan Esportsklubber er med til at skabe 

nye betingelser for CS:GO-spillerne og hvordan disse betingelser har en indflydelse på graden af toxic 

adfærd der opleves. 

 

Afgrænsende afsnit: 
CS:GO er et spil, der kan spilles på mange forskellige måder. Der er ikke én rigtig måde at spille spillet på. En 

stor del af spillerbasen vælger dog at spille ’Competitiv-mode’ (Competitive-mode kan oversættes til den 

konkurrencedygtige spiltilstand på dansk). Denne spiltilstand tiltrækker de professionelle og mere 

konkurrencelystne spiller. Det er den spiltilstand, som størstedelen af spillerbasen vælger at spille og den 

del af spillet, som gjorde Counter Strike-serien til hvad den er i dag (Counter-strike.net, u.d.) Det er også 

den spiltilstand, som dette projekt har sit fokus på, da størstedelen af spillerbasen må tiltrække den største 

del af den toksiske adfærd. Dette projekt vælger derfor at tage afstand til de spiloplevelser, der ikke hører 

under denne spiltilstand, da vi ønsker at undersøge i dybden, den spilkultur og de kommunikationsmønstre 

ift. toxic adfærd, som er knyttet til lige præcis denne spiltilstand. Når projektet derfor omtaler CS:GO eller 

indhold knyttet dertil, menes der altid spiltilstanden ”Competitive” medmindre andet står beskrevet.  

 

 

Competitive 

I denne spiltilstand skal to hold (Terrorister vs. Anti-terrorister), bestående af fem spillere hver, konkurrere 

på forskellige baner. Spillerne skal ved hver rundestart købe skydevåben, ammunition og udstyr mens de 

gennem mestring af mekaniske evner og holdbaseret strategi skal dystre om sejren. Man vinder runden ved 

succesfuldt at udføre en bestemt opgave eller eliminere alle spillerne på det andet hold først. Sejren er 

vundet, når et af de to hold har vundet 16 runder. I denne spiltilstand skal to hold (terrorister vs. anti-

terrorister), bestående af fem spillere hver, konkurrere på forskellige baner. Spillerne skal ved hver 

rundestart købe skydevåben, ammunition og udstyr mens de gennem mestring af mekaniske evner og 

holdbaseret strategi skal dystre om sejren. Man vinder runden ved succesfuldt at udføre en bestemt 
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opgave eller eliminere alle spillerne på det andet hold først. Sejren er vundet, når et af de to hold har 

vundet 16 runder. (Counterstrike.fandom.com) 

 

’The Online Disinhibition Effect’ 
‘The Online Disinhibition Effect’ (TOD-effekten) er et fænomen, som betyder, at folk har lettere ved at åbne 

op og dele personlige ting om sig selv, på internettet. Det kunne være hemmelige følelser, frygt og ønsker, 

som brugeren deler med andre online. Dette betyder også, at folk kan opføre sig meget forskelligt, fra hvad 

de ville i virkeligheden. Derfor kan folk også tage afstand fra deres egen karakter i den virkelige verden og 

sige eller skrive kommentarer som kan såre andre brugere. TOD-effekten kan altså være en mulig forklaring 

på hvorfor folk opfører sig toxic på internettet og at der findes toxic adfærd i cyberspace. (Suler, 2004) 

Fundamentet for effekten 
TOD-effekten består af en række faktorer, som til sammen kan være med til at påvirke vores adfærd online. 

Disse faktorer omhandler anonymitet, usynlighed, asynkroni, solipstic introjection, dissociasiv forestilling og 

minimeret status og autoritet. Alle faktorerne er med til at rykke vores grænser, når vi begår os i 

cyberspace, hvilket kan gøre, at vi foretager os nogle valg omhandlende vores sprog og måde at 

kommunikere på, som ikke altid er de mest gennemtænkte. (Suler, 2004) 

 

De 6 faktorer:  

Anonymitet 

Hvis folk på nettet kender ens rigtige navn, er der mindre sandsynlighed for, at man vil opføre sig 

uacceptabelt, når man begår sig på internettet. Anonymitet er nemlig den første faktor, som omhandler, at 

man bruger et brugernavn, så ens eget navn ikke er genkendeligt for omverdenen. Dette brugernavn gør, at 

folk ikke kan genkende brugeren, som kan føre til, at brugeren har en større sandsynlighed for at opføre sig 

på en ubehagelig måde. (Suler, 2004) Brugernavne er også noget, som man bruger i CS:GO. Anonymiteten 

er til stede og derfor aktuel for spillerne i CS:GO. 

 

Usynlighed 

Når der bruges tekst-kommunikation, kan brugeren hverken ses eller høres og det spiller en stor rolle i 

hvordan brugerens adfærd påvirkes. Når brugeren ikke kan ses eller høres, skal de ikke tage stilling til andre 

brugeres kropssprog og ansigtsmimik, når de reagerer på kommentarer. Dette gør, at brugerne føler sig 

mere modige, til at opføre sig på nogle måder, de ellers ikke ville i virkeligheden. (Suler, 2004) I CS:GO kan 

man selv bestemme om man vil bruge voice-chat eller den skriftlige chat i spillet, dog kan man ikke se 

spillernes ansigter under spillet, så på den måde er man usynlig i spillet.  

 

Asynkroni 

Oftest foregår kommunikation på internettet, på forskellige tidspunkter. Brugere skal ikke forholde sig til, at 

de kan forvente et svar med det samme. Der kan gå minutter, timer og endda dage før en anden bruger, 

svarer tilbage. Brugere kan opleve denne slags kommunikation, som at ’løbe væk’ fra beskeder eller posts, 

som kan være fjendtlige, personlige eller emotionelle. (Suler, 2004) De to hold, vil spille en kamp på samme 

tidspunkt. Derfor vil deres kommunikation foregå i samme tidsrum, så forsinkelser på timer eller dage, i 

forbindelse med kommentarer vil ikke være til stede. Derfor er denne faktor ikke relevant for spillerne i 
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CS:GO. 

 

Solipstic introjection 

Kommunikation i spillet foregår, uden ansigt-til-ansigt kontakt. Derfor kan brugere få en forestilling om, 

hvordan andre brugere ser ud, lyder eller hvordan de er som menneske. Denne forestilling er tit baseret på 

ens egne ønsker, forventninger og behov. Det kan føre til, at folk eksempelvis kan høre andre folks 

kommentarer, med deres egen stemme, hvilket kan opfattes som at man har en samtale med sig selv. På 

den måde kan en anden bruger altså blive en slags karakter, som eksisterer i ens eget mentale univers. Af 

den grund kan et individ føle sig mere fri fra den almene høflighed, som forekommer, når man 

kommunikerer med ‘fremmede’ mennesker i person. På den måde kan det være mere sandsynligt, at der 

opstår desinhibering, altså der opstår scenarier, hvor en person opfører sig uacceptabelt. (Suler, 2004) 

Denne faktor kan godt være relevant for spillerne i CS:GO, fordi man ikke kan se deres ansigter under en 

kamp og i nogle tilfælde ikke høre deres stemmer. 

Dissociasiv forestilling 

Brugere har en tendens til at skabe en online persona, som de påtager sig når de er online og dissocierer 

fra, når de logger af. Denne persona ser de værende, i et slags spil som foregår, når de er online. Denne 

skabning af en online persona, kan også være med til at brugerens adfærd bliver anderledes. Derfor kan de 

være mere tilbøjelige til at foretage sig handlinger online, som normerne eller reglerne i virkeligheden, ikke 

ville tillade. Brugerne ser ikke de normer eller regler, som være gældende online. (Suler, 2004) Spillerne 

skal forholde sig til de regler som spillet stiller og kan risikere at blive anmeldt af andre, hvis de opfører sig 

upassende. Dog vil konsekvenserne være mindre i CS:GO end i virkeligheden, og derfor kan denne faktor 

være relevant for spillerne.  

Minimeret status og autoritet 

Status er tit udtrykt med enten ens tøj, miljø eller kropssprog. Da alt dette ikke er synligt for andre på 

nettet, bliver alle sat på det samme niveau, når de begår sig i cyberspace. Ligesom status, er autoritet heller 

ikke synligt på samme måde som det er i virkeligheden. Derfor kan folk have en større vilje til at opføre sig 

dårligt og sige deres meninger på en hård måde, når de begår sig på internettet. (Suler, 2004) Levels 

eksisterer i CS:GO som viser hvor god en spiller er. Spillere kan også købe ’skins’, som giver et andet 

udseende til deres våben – Derfor er status noget som bliver tydeliggjort. Derfor er denne faktor ikke 

relevant for CS:GO spillerne.  
 

 

TOD-effekten kan komme til udtryk på enten en positiv eller negativ måde. Den positive som kaldes ’Benign 

Disinhibition’ omhandler at folk er mere gavmilde, hjælpsomme og venlige. Den negative retning kaldes 

’Toxic Disinhibition’ som er en måde hvorpå brugere er mere hårde i tonen, uhøflige, de udtrykker mere 

vrede, giver hård kritik, udviser had eller endda truer andre brugere (Suler, 2004) Denne ’Toxic 

disinhibition’ er det, som gør teorien interessant for projektet, da det giver en mulig forklaring for toxic 

adfærd online. 

Videnskabsteoretiske ståsted – beskrivelse af praksisbegrebet 
I dette afsnit beskrives projektets videnskabsteoretiske ståsted samt forskellige teorier og begreber inden 

for praksisteori. Formålet er at tydeliggøre projektets teoretiske forståelsesramme og introducere læseren 

for udvalgte begreber inden for praksisteori, som spiller en central rolle i den videre analyse af 
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esportsklubben som et praksisfællesskab. Denne redegørelse er ikke en fuldstændig beskrivelse af den 

subjektvidenskabelige referenceramme, men forsøger selektivt at præsentere de aspekter indenfor feltet, 

som projektet trækker på. Begreberne, der præsenteres, kan ses som bud på forståelser, der kan bidrage til 

en mere nuanceret forståelse af toxic adfærd i CS:GO og esportsklubbernes rolle dertil. 

Videnskabsteoretiske ståsted 
Det videnskabsteoretiske ståsted i projektet kan placeres indenfor den praksisteoretiske retning, der mere 

specifikt arbejder indenfor human- og socialvidenskaben. Her forsøges der at forstå “mennesker, arbejde 

og samfund med udgangspunkt i aktivitet og handling.” (Buch, 2017). Praksisteori er et bredt og forgrenet 

felt med en længere historie, som går langt tilbage og trækker på flere forskellige strømninger i vestlig 

filosofi, som traditionerne, der er udgået fra Aristoteles, G.W.F Hegel og Karl Marx og specielt fra Ludwig 

Wittgenstein, Martin Heidegger, Michel Foucault og John Dewey. I dette projekt fokuseres der dog på den 

nyere praksisteori – i form af Theodore Schatzkis teori om socialt liv – da vi ser den tilbyde en mere 

systematisk og struktureret tilgang til praksisteori (Buch, 2017) 

 

Epistemologi 

Selvom praksisteori er et bredt og forgrenet felt, så er der noget, de forskellige retninger har til fælles. De 

deler nemlig en grundlæggende “relationel antagelse om, at mennesker er i verden, som aktive, forskels og 

meningsproducerende aktører i historiske, materielle sammenhænge.” (Buch, 2017, s. 40) Med andre ord 

så forsøger praksisteoretikere at gøre op med den Cartesianske repræsentationalisme, der forsøger at 

forstå subjekt og objekt som værende adskilt, altså en dualistisk epistemologi. Med en praksisteoretisk 

tilgang arbejdes der i stedet med subjektet som på en gang skaber og skabt af sine livsbetingelser i et 

dialektisk forhold, hvilket uddybes senere (se afsnittet “beskrivelse af subjektet”). 

 

Ontologi 

Praksisteorien bygger på en flad ontologi, der gør op med “mikro/makro-dikotomien.” (Buch, 2017) 

Præmissen er, at praksisser og sammenfiltringen mellem disse er det, som organiserer det sociale liv. Det 

gør sig både gældende hvis man ønsker at undersøge lokale situerede praksisser som toxic adfærd i CS:GO i 

en bestemt esportsklub eller hvis man ønsker at undersøge toxic adfærd i foreningslivet på et 

landsdækkende plan. Det er nemlig de samme fænomener, altså praksisser og bestemte materielle 

arrangementer, som viser sig i lokale og globale sammenhænge. (Buch, 2017, s. 46) 

 

 

  

Praksisbegrebet - Forståelsesramme & centrale begreber 
I projektet begrebsættes CS:GO-kampen som et ‘konfliktuelt’ fællesskab og CS:GO-spillernes ’in-game’ 

adfærd analyseres som fælles livsførelse (conduct of everyday life). Der arbejdes med mennesker som 

deltagere i den sociale praksis. Følgende afsnit tager primært udgangspunkt i Entienne Wengers 

“Praksisfællesskaber: læring, mening og identitet” og Dorte B. Kousholts afhandling: “Familieliv fra et 

børneperspektiv: fællesskaber i børns live” for en yderligere specificering af udvalgte begreber. 
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Beskrivelse af subjektet 

Ifølge Kousholt kan mennesket forstås som værende i besiddelse af og herre over sine livsbetingelser, men 

er samtidig nødt til at forstås ud fra deres deltagelse i den respektive sociale praksis, hvor andre deltagere 

bidrager, påvirker og underordner sig deres livsbetingelser. (Kousholt, 2006) 

” We do not begin with axioms, individual subjects or specific social systems. We begin with 

 distributed subjects who participate in cooperative activity by relating productively to their 

 conditions of life” (Axel, Regulation as Productive Tool Use. Participatory Observation in the 

Control Room of a District Heating System, 2002, s. 204) 

Erik Axel fremhæver med dette citat, at forskningen må forstå subjektet som en del af en fællespraksis med 

andre subjekter. Fokus bevæger sig derved væk fra individet og mod menneskers fælles liv med hinanden, 

da vi som deltagere i den sociale praksis er underlagt, men samtidig medskabende af de livsbetingelser, 

som mennesket skal undersøges ud fra. 

Det er vigtigt at pointere, at subjektets oplevelse ikke bliver utilstrækkelige eller forsvinder. Dette skal 

rettere ses som et opgør med den dualistiske tilgang, der ofte kommer til udtryk i forskning i form af individ 

vs. samfund, indre vs. ydre, subjekt vs. objekt. 

  

” …psychology must conceptualize individual subjectivity through its ongoing participation in 

structures of social practice in order to be able to grasp the variety of psychological 

phenomena as personal aspects of the structures of social practices of which they are part” 

(Dreier, 1997, s. 105) 

  

 

Subjektets handlinger, følelser, og tanker kan i stedet ses som ”aspekter ved deres deltagelse i den sociale 

praksis” (Kousholt, 2006, s. 31). Forståelsen af subjektets oplevelse med denne tilgang er derfor ikke en 

forståelse af hvordan subjektet (CS:GO-spilleren) forholder sig til objektet (CS:GO-kampen) eller omvendt, 

men i stedet en forståelse af hvordan subjektet som et handlende individ med agens i verden er betinget 

og betinger den sociale praksis, som CS:GO-kampen er.  

 

Beskrivelse af handlesammenhænge 

Når individet deltager i en social praksis, så kan de handlinger han/hun foretager sig siges at være 

handlinger foretaget i en bestemt sammenhæng. Ifølge Kousholt peger det på, at handlinger foretaget er 

lokaliseret i en konkret praksis eller handlesammenhæng. En handlesammenhæng som ”omhandler 

konkrete organiseringer af praksis i bestemte mål-middel-sammenhænge, der er materielt forankret i tid og 

sted.” (Nissen 1994, 2000)” (Kousholt, 2006, s. 31). En forståelse af den sociale praksis som et bestemt 

handlesammenhæng, kan bidrage til, at man er nødt til at forstå subjektet som underlagt og medvirkende 

til den sociale praksis. 
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Beskrivelse af praksisbegrebet 

Projektets forståelse af praksisbegrebet tager udgangspunkt i Entienne Wengers beskrivelse. Wenger 

skriver således:   

“Denne kollektive læring resulterer med tiden i praksisser, [...] og de dermed forbundne 

sociale relationer. Disse praksisser tilhører således en form for fællesskab, skabt over tid 

gennem langvarig udøvelse af fælles virksomhed. [...]” (Wenger, 2004, s. 59) 

Med læring mener Wenger (2004), at vi interagerer med hinanden og verden omkring os og dermed 

afstemmer vores relationen til hinanden, altså vi snakker om, at vi forholder os til hinandens forventninger. 

Ved at lære af hinanden danner vi praksisser, som samler os i fællesskaber, eksempelvis som når spillere 

samles til træning i deres esportsklub. Spillerne kommer i esportsklubben for at spille CS:GO, som er deres 

fælles virksomhed, og samtidig skaber de et fællesskab omkring det, at de spiller sammen.  

Wenger skriver også:   

“Begrebet praksis betyder (også) handling, men ikke blot handling i og af sig selv. Det er 

handling i en historisk og social kontekst, der giver det, vi gør, struktur og mening. I den 

forstand er praksis altid social praksis” (Wenger, 2004, s. 61). 

Her bekræfter Wenger både forståelsen af praksis som handling i en bestemt sammenhæng, men også 

praksissen som fundamental social, idet handling i praksis altid begås i en social kontekst. 

  

Beskrivelse af praksisfællesskaber 

For en yderligere præcisering og beskrivelse af praksisbegrebet har projektet valgt at anvende Kousholts 

fællesskabsbegreb som en del af vores analytiske repertoire. I forbindelse med introduktion til 

fællesskabsbegrebet er det vigtigt at fremhæve, at fællesskabet ikke skal konnotere enighed eller på anden 

måde ses som en konfliktfri praksis.  

”Det skal forstås både i ’positiv’ og ’negativ’ forstand – deltagerne i et fællesskab kan bidrage 

både udvidende og begrænsende til hinandens muligheder.” (Kousholt, 2006, s. 32) 

Med denne forståelse skal fokus i stedet ses som værende på fællesskabets ”afgrænsede sammenhænge af 

menneskelig samhandling omkring et ’fælles tredje’.” (Kousholt, 2006, s. 32). Begrebet kan altså ses som et 

værktøj, der undersøgende retter sit fokus med det ’fælles’ og hvordan det ’organiseres samt skabes 

gennem menneskers konkrete handlinger sammen og i forhold til hinanden’. (Kousholt, 2006) 

Mennesker indgår til daglig i forskellige fællesskaber. Fællesskaber som alle indeholder et ’fælles tredje’ 

som den respektive sociale praksis organiseres omkring. Ligesom mennesker er betinget og selv stiller 

betingelser til fællesskaberne, så kan man på samme måde se fællesskaberne som værende betinget og 

betingende overfor de andre fællesskaber, som et individ måtte deltage i og dermed skabe indflydelse 

mellem. 

  

Beskrivelse af det ’konfliktuelle’ fællesskab 

Idet vi som mennesker har en subjektiv oplevelse, så vil vi også bidrage til fællesskabet med forskellige 

”ønsker, interesser og mål i forhold til det fælles” (Kousholt, 2006, s. 33). Det vil sige, at den måde vi forstår 
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det at varetage og vedligeholde fællesskabet er forskelligt. Med inspiration fra Erik Axels begreb om 

”conflictual cooperation” (Axel, Regulation as Productive Tool Use. Participatory Observation in the Control 

Room of a District Heating System, 2002) og Dorte Kousholdt begreb om den konfliktuelle fællesskab, kan 

CS:GO begrebsliggøres som værende et grundliggende konfliktuelt fællesskab.  

”The reconciliation of social conflicts is an intrinsic aspect of subjects’ productive relation to 

their condition of life” (Axel, Regulation as Productive Tool Use. Participatory Observation in 

the Control Room of a District Heating System, 2002, s. 205) 

Forskellighed kan altså siges at være fundamentalt i det at være fælles om noget som mennesker. En 

forståelse af fællesskaber som værende konfliktuelle er dog ikke nødvendigvis ment begrænsende eller 

negativt. Tværtimod kan opretholdelsen af et fællesskab ses som en kontinuerlig reproduktion af en given 

praksis gennem en overvindelse af konflikt, hvilket gør at opretholdelsen af en social praksis i sig selv er et 

tegn på menneskers evne til at koordinere og dermed organisere den sociale praksis. 

“To make things work, we must accommodate for everybody, work for comprehensive 

solutions. When we make room for each other, we make room for the common development 

of ourselves and social praxis” (Axel, Researcher perspectives, 2002, s. 7) 

Den proces, som det er at koordinere forskellige perspektiver og interesser, skal ikke ses en harmonisk 

koordinering af det konfliktuelle. ”Koordinering af praksis er netop konfliktuel” (Kousholt, 2006). Det er 

altså en opmærksomhed på, at organisering af fællesskabet ikke er en gnidningsfri proces. 

  

 

CS:GO som social praksis og et ’konfliktuelt fællesskab’ 
Med en introduktion til projektets forståelsesramme og beskrivelse af centrale begreber, så vil dette afsnit 

have til formål at tydeliggøre CS:GO som en social praksis og et ’konfliktuelt fællesskab’. Tanken bag dette 

er, at fremhæve teoriens relevans og anvendelighed ift. til en undersøgelse af toxic adfærd i CS:GO – både i 

og udenfor esportsklubben. 

   

Subjektet 

Idet interessen befinder sig i mennesket som et handlende væsen med agens i verden - Et individ som er 

medskabende af sine livsbetingelser - Så finder vi det særligt interessant at kigge på esportsklubbens rolle 

legemliggjort af CS:GO-træneren(subjektet) og hvordan han/hun er medvirkende til de betingelser, der har 

en indflydelse på toxic adfærd i CS:GO. Projektet kunne have valgt at arbejde med spillernes oplevelse, 

hvordan de betinger og er betinget, men har i stedet lagt sit fokus på CS:GO træneren. Årsagen til dette er 

at finde i projektets overordnede fokus; hvordan esportsklubber skaber betingelser for CS:GO-praksissen 

ift. toxic adfærd sammenlignet med den ”foreningsløse” gamer. Hertil så vi CS:GO-træneren som et 

interessant subjekt at undersøge, da han/hun er en afgørende faktor i hvordan spilleren tilknyttet en 

esportsklub og den ’foreningsløse’-spiller (spiller der ikke er tilknyttet en esportsklub) er betinget 

forskelligt. Den hypotetiske forskel ligger her i, at CS:GO-træneren gennem sin deltagelse, som en facilitator 

for esportsklubbens værdier, er medskaber af CS:GO-praksissen, når den foregår i esportsklubben, hvilket 

han/hun ikke er, når CS:GO spilles privat. 
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Et andet perspektiv kunne være at undersøge spillerne på holdet som de primære subjekter. Det kunne 

give projektet et bedre grundlag for at be- eller afkræfte de forskelle eller ligheder ift. toxic adfærd, som 

der potentielt findes mellem CS:GO-spillere tilknyttet en esportsklub og dem der ikke er. En måde kunne 

være vha. af et interview af spillerne. Grundet udfordringer forbundet til covid-19 og de særlige regler for 

samtykke, der eksisterer i forbindelse med dataindsamling af mindreårige (Datatilsynet.dk, 2009), hvilket 

mange af CS:GO-spillerne i Esportsklubber er, så undersøges CS:GO-træneren som det primære subjekt i 

dette projekt. 

 

Deltagelse 

Idet subjektet er betinget, men samtidig fungerer betingende overfor sin omverden, så kunne man forstille 

sig at der findes forskelle i de deltagendes præmisser for deltagelse. Hertil forskel i mulighederne for 

indflydelse og rådighed over praksissens reproduktion, samt subjektets personlige grunde til at deltage på 

bestemte måder. Her trækker projektet forsat på Kousholts forståelse samt beskrivelse af familien i et 

praksisperspektiv. I familien ses forældrene som havende andre deltagelsespræmisser end fx børnene, 

hvilket skaber forskelle i subjekternes deltagelsesmuligheder og indflydelse på ”(re)organiseringen af 

praksis” (Kousholt, 2006). Det analytiske perspektiv tilføjes altså en forståelse for deltagerne som potentielt 

forskelligt positioneret i den sociale praksis. En positionering der har betydning for individets 

deltagelsespræmisser og deltagelsesmuligheder. (Kousholt, 2006). Ift. CS:GO kunne træneren forstås som 

havende særlige deltagelsespræmisser og muligheder, da han/hun ikke deltager i praksissen på samme 

måde som spillerne. Ligesom forældrene ofte betinger familien på en mere rammesættende og normativ 

måde, så kunne træneren forstilles at deltage på en tilsvarende måde. 

 

Handlesammenhænge 

CS:GO kampen er en organisering af praksis forankret i tid og sted med en særlig dagsorden. Denne 

bestemte organisering af praksissen eller handlesammenhængen er det som differentierer den, men er 

samtidig også det, som forbinder den med andre praksisser. Den sideløbende udvikling af computerens 

hardware og software har bl.a. været afgørende for hvilke betingelser der er blevet skabt i CS:GO-

praksissen. På samme måde kunne man forstille sig, at indførslen af esportsklubber og deres udbredelse 

ville spille en rolle i hvordan CS:GO-kampen som en social praksis vil og har udviklet sig. 

  

Praksisbegrebet 

Ud fra både Wengers beskrivelse af praksis og Kousholts uddybelse af praksis som en handlesammenhæng, 

så virker handling i en social sammenhæng som værende grundlæggende for praksissens eksistens. 

”Det er handling i en historisk og social kontekst, der giver det, vi gør, struktur og mening.” 

(Wenger, 2004, s. 61) 

Vi ser i vores projekt at der er to typer praksisfællesskaber. Den der foregår i en forening og den der foregår 

når spillerne spiller derhjemme. Vi ser dem som to forskellige praksisser, da de har forskellige betingelser. 

Disse betingelser er bl.a. at i en forening som oftest er samlet i ét lokale, er der altid er en træner til stede, 

der i større eller mindre grad påvirker den måde spillerne kommunikerer og spiller på. Hvor at en spiller 

som spiller derhjemme sjældent, har en anden person fysisk tilstede hos dem selv, og de dermed ikke bliver 
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påvirket udefra, men kun fra spillerne inde i spillet. Derudover kender spillerne i foreningen hinanden, og 

de spiller sammen, hvor en spiller derhjemme kan spille med sine venner, men også ofte spiller med 

fremmede.   

  

Med denne forståelse af praksisbegrebet tydeliggøres det forhold, at mennesket handler ift. de betingelser 

som praksissen sætter, men fungerer samtidig medskabende for deres og praksissens betingelser. Ift. dette 

projekt betyder det, at både CS:GO-spillerne og CS:GO-træneren handler ift. de betingelser som CS:GO-

praksissen sætter, men fungerer samtidig medskabende for deres og CS:GO-praksissens betingelser, altså 

under hvilke forhold toxic adfærd kan finde sted. 

  

Det konfliktuelle praksisfællesskab 

Med en inddragelse af fællesskabsbegrebet og det konfliktuelle fællesskab samt en forståelse af subjektet 

som værende betingende og betinget, så ønskes et perspektiv, der søger at inddrage samarbejde og 

konflikt som en præmis for det at deltage i den sociale praksis som fællesskabet er. Vi ser et potentiale) i at 

inddrage disse forståelser for en dybere undersøgelse af faktorer, som gør sig gældende, når det kommer til 

toxic adfærd i CS:GO. Hvis der eksisterer en CS:GO-kamp uden toxic adfærd – potentielt i en esportsklub - 

og der eksisterer en med toxic adfærd, så kunne man forstille sig, at forskellen var at finde i, hvordan disse 

to fællesskaber koordinerer deltagernes forskellige forståelser af CS:GO-kampen som et socialt 

praksisfællesskab. Omfanget af toxic adfærd er altså et produkt af hvordan deltagerne betinger og er 

betinget af hinanden, men samtidig hvordan esportsklubben som fællesskab er med til at betinge 

subjektet. 

 

Metode 
 

Coloured Cognitive Mapping (CCM) 
I projektet vil der gøres brug af problemorienteret CCM, som tager udgangspunkt i de problemstillinger vi 

har fremstillet, i vores problemformulering. Herefter bliver effekter, symptomer og problemer opstillet, 

som alle passer til problemkortet. Ved brug af problemorienteret CCM kan problemet og de tilhørende 

problem- og symptomeffekter tydeliggøres (Venable, 2014). Hvilket kan bidrage til at der opstår et bedre 

overblik, over hvordan esportsklubber betinger toxic adfærd anderledes. 

Normalt når der anvendes CCM, udvikles der en designløsning. I dette tilfælde skal der dog ikke findes på 

en designløsning, da esportsklubben vil fungere som designløsningen. Derfor skal der arbejdes mod at 

kreere et problemkort som kan lægge fokus på hvad esportsklubber kan løse af problemstillinger.  

 

Problemer og symptomer i CCM 

Opbygningen af et problemorienteret problemkort er vist i figur 1. Her viser den midterste cirkel 

problemformulering og cirklerne til højre og venstre er de yderligere problemstillinger som hænger 

sammen med problemformuleringen og er forbundet ved hjælp af pile. Kasserne nederst indikerer de 

underlæggende problemer og kasserne ovenover er årsager til de overordnede problemer (Venable, 2014) 
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Figur 1 – Eksempel på Problem oriented Color Cognitive Map - (Heje, Johansen, Korsaa: 2020) 

 

Løsningsorienteret problemkort 
Efter at det problemorienterede problemkort er lavet, kan fokus nu rettes med det løsningsorienterede 

problemkort. Her fjernes de to andre cirkler og kun problemformuleringen er tilbage. (Venable, 2014) 

Herefter vil vi vende vores problemkort om så symptomerne og problemerne bliver til effekter og løsninger, 

der kan bidrage til en diskussion om esportsklubben som en praksis til at reducere toxic adfærd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 – Eksempel på Solution oriented Color Cognitive Map – (Heje, Johansen, Korsaa: 2020) 

 

Kvalitativ metode 

I dette projekt går vi kvalitativt metodisk til værk(s). Kvalitative metoder er metoder som bygger på det 
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subjektive. Ved hjælp af kvalitative metoder søger man at belyse erfaringsprocesser, konkrete mennesker 

eller sociale processer. Man søger at forstå menneskers indre i det miljø de lever i, da det handler om hvad 

subjekterne erfarer (Brinkmann & Tanggaard, 2015) 

En type kvalitativ metode er interview. Interview går ud på at have en samtale med mennesker(subjekter), 

for at forstå deres oplevelser (Kvale & Brinkmann, 2015). Ordet subjekt, bruges for at understrege at 

mennesker er handlende og meningsskabende væsener, samt at de er betinget af diskurser, magtrelationer 

og ideologier, som de ikke selv har absolut styring over, og som påvirker dem i deres måde at opleve og 

beskrive verden på. (Kvale & Brinkmann, 2015) Idet projektet arbejder ud fra en praksisteoretisk tilgang er 

vi som nævnt tidligere bevidste om, at mennesket også er medskaber af den verden, som de tager del i. 

Observation 
Den mest grundlæggende del af metoderne indenfor forskning er observationer. Observationer kan 

foretages på flere forskellige måder. Derfor findes der adskillelige observationstyper. Man kan observere i 

flere typer af lokalisationer, for eksempel et laboratorie eller en institution ved hjælp af videokameraer 

eller andre teknologiske hjælpemidler. Hovedsageligt opdeles observationer i to hovedkategorier – ’de 

eksperimentelle observationer’ og ’deltagerobservationer’. (Brinkmann & Tanggaard, 2015) 

I eksperimentelle observationer er de relevante faktorer stærkt kontrolleret af forskeren. Således kan man 

minimere chancen for, at der skulle opstå uønskede påvirkninger eller utilsigtede begivenheder. 

Observationerne foretages derfor i opsatte og kontrollerbare miljøer, som eksempelvis laboratorier.  

Modsat eksperimentelle observationer, foretager man deltagerobservationer ved at forskeren indgår i de 

praksisser, som bliver observeret. (Brinkmann & Tanggaard, 2015) 

Observationen i projektet er foretaget som en deltagerobservation, fordi forskeren så vidt muligt har været 

deltagende i en praksis under almindelige omstændigheder. Dog har forskeren mere deltaget som en ’flue 

på væggen’ end at være aktivt deltagende i praksissen. Forskeren har deltaget i et online opkald i 

programmet Discord, hvor der er blevet delt skærm, så forskeren har kunnet observere både hvordan 

respondenterne kommunikerede under spillet samt spillets fremgangsmåde. Forskeren har været usynlig 

og lydløs under observationen, så der er ikke blevet stillet spørgsmål eller på andre måder blevet forstyrret 

undervejs. På denne måde har der ikke været begrænsninger under observationen. 

Formålet for denne observation har været at få et bedre indblik i hvordan spillerne, som spiller CS:GO i en 

esportsklub, kommunikerer undervejs i spillet. Både undervejs i træningen og under kamp. Hertil har det 

også været formålet at observere hvordan træneren har haft en påvirkning på spillernes opførsel under 

kampen og træningen.   

Semistruktureret interview 
I et semistruktureret interview er det bedst at lære noget om hvad man gerne vil lære, og så derefter finde 

frem til hvordan man vil få fat i denne viden, som man ønsker at lære noget om. Før man foretager sig et 

semistruktureret interview, er det altså derfor en god idé at have undersøgt den nødvendige teori, som kan 

bidrage til ens forståelse for Interviewets fokus. Det er det, som der i dette projekt er gjort, da vi gennem 

en baggrundsforståelse af praksisbegrebet og de tilhørende relevante begreber har udformet de tilhørende 

forsknings- og interviewspørgsmål. 
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Man har nogle tematiske forskningsspørgsmål i et semistruktureret interview, som er med til at sætte 

retningen for ens interviewspørgsmål. Men forskellen med et semistruktureret interview, er at man ikke 

nødvendigvis behøver at holde sig til disse spørgsmål, gennem hele interviewet. Der er fri mulighed for at 

lytte til hvad interviewpersonen fortæller og på den måde komme med spørgsmål, der på forhånd ikke var 

planlagt, men er relevante for fortællingen, som interviewpersonen fortæller. Ved at gøre dette, kan man 

stadig komme rundt om de fastlagte forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål, men alligevel komme 

mere bredt omkring emnet og få mere viden, end man kunne få ved kun at bruge sine fastlagte spørgsmål. 

(Kvale & Brinkmann, 2015) Den måde projektet drager fordel af at interviewende er foretaget 

semistruktureret er, at der løbende er stillet opfølgende og afklarende spørgsmål, hvilket har bidraget til en 

mere indholdsrig og detaljeret empiri. 

Ekspertinterview 
Interviewende foretaget er en særlig form for semistruktureret interview. Det er nemlig det man kalder et 

ekspertinterview. Ekspertinterview er en type kvalitative interview med det formål at indsamle viden fra en 

person, der har et stort kendskab til det felt der fokuseres på. (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Det asymmetriske forhold der normalt kan opstå i et interview, kan være mere symmetrisk når man laver et 

ekspertinterview, pga. subjektets mængde af viden om feltet og fordi de er vant til at stille op til interviews. 

For at skabe et godt interview og dette mere symmetriske forhold er det en fordel af være godt inde i 

emnet, bruge fagsprog og være bekendt med interviewpersonens sociale situation. En udfordring ved 

eliteinterview kan være at eksperten har forberedt det budskab som de gerne vil give igennem interviewet, 

og det kræver noget at komme forbi denne barriere. Til gengæld kan man stille mere provokerende 

opfølgende spørgsmål til deres udtalelser, som så kan give nye indsigter til emnet (Kvale & Brinkmann, 

2015). Projektets interviewer har selv erfaring indenfor CS:GO praksissen og har kendskab til flere af de 

forskellige begreber inden for toxic adfærd, som der arbejdes med i projektet. På den måde forsøger vi at 

møde eksperterne i øjenhøjde, da vi derved skaber bedre forhold for at stille faglige relevante opfølgende, 

provokerende samt afklarende spørgsmål, men samtidig respektere den ekspertrolle som interviewede har. 

Vi er opmærksomme på man kan bruge fagsprog i ekspertinterview, men vi har valgt at matche det sprog 

vores ekspert bruger ved indledende samtaler for at skabe så meget symmetri i interviewet som muligt, 

derfor anvendes der i høj grad dagligdagssprog i vores interviewspørgsmål, da vi mener dette kan medføre 

et interview, hvor de interviewede, bliver tavse eller forvirrede af spørgsmål der ikke matcher den måde de 

taler på. Det kunne føre til at den interviewede begynder at tale om emner der ikke er essentielle for vores 

projekt. 

Interviewguide 
Vi har benyttet os af at lave interviewguide til vores interviews. En interviewguide sætter dagsordenen for 

interviewet og består af et script af de spørgsmål som man vil stille til interviewet. (Kvale & Brinkmann, 

2015) Vores interviewguide er den samme vi har brugt til begge ekspertinterviews. Den består af 

forskningsspørgsmål som er teoretisk formuleret og har tilhørerne interviewspørgsmål som er skrevet i 

dagligdagssprog (Kvale & Brinkmann, 2015). 
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Forsknings- og interviewspørgsmål 
De følgende forskningsspørgsmål tager udgangspunkt i vores problemformulering. Ved at sætte 

spørgsmålstegn til forskellige aspekter inden for problemformulering, forsøger vi at opnå en mere 

nuanceret og bred pallette af svar, hvilket bidrager til en mere præcis, men samtidig flersidet forståelse af 

emnet. Forskningsspørgsmålene, kan til en vis grad ses, som værende mere tematiske i deres formulering 

og fokus. (Kvale & Brinkmann, 2015) 

Interviewspørgsmålene, som er dem der stilles under selve interviewet, er knyttet til 

forskningsspørgsmålene ved at hver forskningsspørgsmål har mellem to og fire interviewspørgsmål knyttet 

til sig. Dette har vi gjort for at prøve at få et mere nuanceret og bedre beskrivende svar fra de interviewede.  

 

Koblingen mellem forsknings- og interviewspørgsmål 

 
 

 

Transskribering 
Efter interviewene er der foretaget en transskription. Transskription går ud på at oversætte talesprog til 

skriftsprog og samtidig være opmærksom på alt det nonverbale der går tabt i den oversættelse. 

Transskriptionen skal derfor i sig selv ses som værende det første analytiske aspekt af interviewet. (Kvale & 

Brinkmann, 2015) Interviewende er optaget med vha. Voice-memos på iPhone. Dette gør at under 

transskriberingen, kan der spoles frem og tilbage og lyttes til optagelsen flere gange. I vores transskribering 

har vi valgt at transskribere ord for ord, og ikke valgt at nedskrive pauser, fyldord som “øhm”, gentagelser 
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af ord eller følelsesudtryk ned, da vi ikke føler disse dele er vigtige, fordi vi arbejder med et 

ekspertinterview. Det er mest svarene, der er vigtige i sig selv og ikke de følelser den interviewede havde 

under interviewet. Transskriptionsprocessen er den samme ved alle vores interviews.  

 

Behandling af interviewdata 
Til behandling af den indsamlede empiri har vi som det første anvendt kodning som metode. Det er gjort 

ved at opdele vores transskriptioner i mindre enheder, der er baseret på begreber og emner, som er særligt 

relevante for projektet. Måden det kommer til udtryk er ved, at vi har tildelt de forskellige enheder i 

transskriptionen en farvekode, som er relateret til de respektive begreber eller emner (se bilag s. 30). Det 

har vi valgt at gøre, da kodning er godt værktøj til at skabe overblik og struktur gennem en overordnet 

meningskondensering, hvilket skaber bedre forhold for en sammenligning af vores to interview og hvordan 

de relateres sig til projektets overordnede fokus. Derefter er der foretaget en hovedsageligt teoretisk 

meningsfortolkning som tager udgangspunkt i TOD-effekten, praksisbegrebet og det konfliktuelle 

fællesskab. I en kombination af at anvende den teoretiske baggrundsforståelse og et fokus på projektets 

analytiske arbejdsspørgsmål udfoldes fortolkningen af transskriptionerne. Det er gjort med hensigten om at 

finde en dybere mening og forståelse bag de interviewedes udtalelser. Det vil vi gøre, for at finde 

meningsrelationer i det, der er blevet sagt, som ikke umiddelbart først viste sig. (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Metoderefleksion 
Der er valgt at gøre brug af en kvalitativ tilgang. Måden det er udført på, er gennem en kombination af et 

feltstudie og to semistrukturerede ekspertinterview. Grunden til, at denne kvalitative tilgang er anvendt, er, 

at der ønskes et indblik i hvordan CS:GO ud fra et praksisteoretisk standpunkt betinger og er betinget af 

deltagerne samt hvordan dette har en indflydelse på størrelsen og mængden af toxic adfærd i CS:GO. Med 

denne fremgangsmåde forventes altså en nuanceret og bredere forståelse af CS:GO som en social praksis i 

helhed og derved en større forståelse for hvordan esportsklubben har en betydning for den måde, som 

spillerne i CS:GO handler. 

I projektet er der interviewet to CS:GO-trænere fra to forskellige esportsklubber. Årsagen til dette er, at vi 

anså trænerne for at være en betydelig forskel på det at spille i en sportsklub versus det at spille 

derhjemme og derfor også dem, som har en afgørende indflydelse på hvordan esportsklubben som social 

praksis betinger spillerne anderledes. Helt optimalt ønskedes der også semistrukturerede 

livsverdensinterviews af spillerne, for at undersøge om de oplevede en forskel idet at spille i og uden for 

esportsklubben og i så fald hvordan, da det er spillerne i sidste ende, der er enten toxic eller ej i deres 

adfærd. Grundet komplikationerne forbundet til Covid-19 og persondatalovgivningen, så var dette ikke en 

mulighed. Der blev i stedet valgt at udføre et feltstudie, hvor vi havde mulighed for at overvære en online 

træningssession i esportsklubben Tricked. Trods det ikke gav et dybdegående indblik i spillernes individuelle 

oplevelse, så bidrog det til en flersidet forståelse af esportsklubben som praksis, da der nu var både CS:GO-

trænernes udtalelser og vores egne auditive observationer at basere undersøgelsen af på. 

En alternativ tilgang kunne have været en mere kvantitativ fremgangsmåde. Her kunne man mere statistisk, 

fx gennem spørgeskemaer, undersøge forekomsten af toxic adfærd oplevet af CS:GO-spillere tilknyttet en 

esportsklub og CS:GO-spillere ikke tilknyttet en esportsklub. Det ville kunne bidrage til i højere grad, at 
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repræsentativt kunne svare på om der var en forskel i hyppigheden eller størrelsen af toxic adfærd 

afhængig af hvad spørgsmålene henvendte sig til. Med en udelukkende kvantitativ tilgang ville en mulighed 

for en mere nuanceret og bred forståelse for, hvilke faktorer, som der i esportsklubben som praksis 

betinger deltagerne, med stor sandsynlighed være gået tabt. 

Trods metodens potentiale for forbedring i form af livsverdensinterview af spillerne, så sås denne 

kvalitative fremgangsmåde stadig som mere fordelagtig end den kvantitative, da projektets overordnede 

fokus var at undersøge hvilke betingelser, der eksister i esportsklubber, som et praksisfællesskab, til at 

håndtere toxic adfærd i CS:GO og ikke hyppigheden eller størrelsen af toxic adfærd i esportsklubber. 

 

Analyse 
I dette kapitel foretages der en undersøgelse af hvordan esportsklubben som social praksis skaber 

betingelser for CS:GO spillerne ift. toxic adfærd. Det bliver gjort med en teoretiskbaggrundsforståelse af 

TOD-effekten, Praksisbegrebet og praksisfællesskabet som grundlæggende konfliktuelt. Hensigten er at 

anvende teorierne som et redskab til at skabe overblik over CS:GO som et praksisfællesskab, men samtidig 

belyse hvordan esportsklubben potentielt medvirker til at organisere praksissen på en måde, som 

reducerer oplevelsen af toxic adfærd. Undersøgelsen tager udgangspunkt i interviewet af Roskilde og 

Tricked Esport og de tilhørende transskriptioner samt noter baseret på en deltagerobservation af en 

træning i Tricked Esport. Ud fra empirien kan der findes forhold, der medvirker til at stille betingelser 

relateret til esportsklubbers indflydelse på CS:GO-praksissen. Fokus er i undersøgelsen udelukkende rettet 

mod de forhold, som findes relevante eller har direkte forbindelse til toxic adfærd. 

Er der en forskel? 

Både i og udenfor esportsklubben er det spillet CS:GO, som der spilles. Man kunne altså undre sig over i 

hvilken grad, der opleves toxic adfærd i CS:GO og om der er en forskel, når man sammenligner CS:GO spillet 

i en esportsklub og CS:GO spillet udenfor en esportsklub. 

”MT: ja, jeg har fået en del fortalt at når de sidder og spiller online, både når de spiller online 

med tricked, at der er mange personer der er toxic mod dem hvis de ikke, hvis 

modstanderen ikke føler at vores spillere gør som der skal gøres i en given situation ogs.. 

vores børnene kommer også tit ned og siger alle er toxic på generelt (navnet på 

chatfunktion), når de spiller online men, ja som sagt så sker der ikke rigtig nede i klubben.” 

(Simonsen, 2021, s. 3).  

Når ”de” omtales, så henvises der til spillerne på holdet. Ud fra vores interview med CS:GO-træneren fra 

Tricked Esport og Roskilde Esports blev der skabt et indtryk af, at toxic adfærd er et udbredt fænomen, når 

der spilles online med fremmede spillere. Indbyrdes i klubben oplever trænerne dog ikke, at toxic adfærd er 

et udbredt fænomen. En oplevelse af mindre toxic adfærd, når CS:GO spilles i esportsklubben, bekræftes 

gentagende gange af begge trænere under interviewene. (Simonsen, 2021, s. 2+9) (Matthias, 2021, s. 

3,4+6). Sammenfattende virker toxic adfærd til, at være et udbredt fænomen i CS:GO, dog males der et 

tydeligt billede af, at der eksisterer en forskel i graden af toxic adfærd, der opleves, når CS:GO spilles i 

esportsklubben sammenlignet med uden for klubben. 

Esportsklubben og træneren 

Idet det tyder på, at der er en forskel, så kunne man fristes til at spørge: Hvad er det, som skaber en forskel 

i måden CS:GO-spillerne i esportsklubben er betinget frem for dem der spiller udenfor en esportsklub? En 
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del af svaret kan være at finde i de nye deltagere/aktører, som der inddrages i forbindelse med at spille 

CS:GO i en esportsklub. 

Én ny deltager i praksissen, som kun er til stede i en esportsklub-sammenhæng, er CS:GO-træneren. 

Træneren kan altså siges at være en tydelig forskel på det, at spille CS:GO i en esportsklub sammenlignet 

med det at spille derhjemme. Træneren deltager dog i praksissen på nogle andre præmisser end spillerne, 

hvilket også skaber nogle andre muligheder for deltagelse. En træners opgave i en esportsklub er at 

facilitere træningen på en sådan måde, at det stemmer overens med esportsklubbens værdier, hvor 

spillerens rolle nu er at spille CS:GO med sine fire andre holdkammerater på den måde, som 

esportsklubben og træneren dikterer. Idet spillerne nu er positioneret anderledes i praksissen, er deres 

deltagelsesmuligheder og deres indflydelse på organisering af den sociale praksis også ændret. 

”MT: … og en af dem det er det her med at man ikke er toxic når man er i esportsklubben, og 

hvad de gør ude for esportsklubben det kan vi jo ikke rigtig styre men så længe de er 

dernede så er det vigtigt at vi tager hånd om det. (Simonsen, 2021, s. 5) 

Som det her fremgår i interviewet med Tricked Esports, så er CS:GO-spillerne betinget både af 

esportsklubbens retningslinjer ift. toxic adfærd, men også af CS:GO-trænerens, der fungerer som 

håndhæver af disse retningslinjer. Det er dog værd at nævne, at der er forskel på esportsklubber og deres 

tilgang til toxic adfærd. 

”Jeg har prøvet at spørge, men jeg tror ikke at der er noget, rigtigt. Men jeg tror at de 

ansætter de rigtige mennesker, som ved hvordan tilgangen skal være.” (Matthias, 2021, s. 3) 

Til forskel for Tricked Esports, så tyder udtalelserne fra træneren i Roskilde esport ikke på at være betinget 

af retningslinjer fra selve esportsklubben. Det er altså ikke alle esportsklubber som nødvendigvis har 

tydelige retningslinjer, når det kommer til toxic adfærd. Ikke desto mindre peger det i retning af, at 

spillernes adfærd både kan være betinget af esportsklubben såvel som træneren, da spillerne skal indordne 

sig den organisering af CS:GO praksissen, som esportsklubben og/eller træneren dikterer. Dette er på nogle 

punkter sammenligneligt med Kousholts beskrivelse af familien i et praksisperspektiv. Ifølge hende er 

forældrene i en familie positioneret på sådan en måde, at deres deltagelsespræmisser er væsentlig 

anderledes end fx børnenes i familien. Forældrenes rolle i familien, ligesom trænerens rolle i 

sportsklubben, er som en mere rammesættende og normativ aktør i praksissen. Træneren lever altså op til 

den rolle, som antaget i afsnittet ’Deltagelse’. 

” MT: nej, vi har ikke rigtig fået nogle redskaber til at kunne hjælpe os trænere 

med at tage hånd om de her personer der kunne gå hen og blive toxic. det er 

ren erfaring at jeg arbejder med det, i forhold til hvad jeg føler der har hjulpet 

som træner” (Simonsen, 2021, s. 5) 

Som det fremgår i de sidste to citater, så handler trænerne til en vis grad selvstændig under tillid fra 

esportsklubben. Tillid der kunne forstilles at være baseret på begge trænernes tidligere erfaringer som 

spillere (Simonsen, 2021, s. 2) (Matthias, 2021, s. 1) og som samtidig bidrager til et billede af trænerne, som 

den mest betydningsfulde betingende aktør i den praksis, som det er at spille CS:GO i en esportsklub.  

  

’The Online disinhibition Effect’ 
Vi har tidligere fastslået, at praksisser er en handlesammenhæng forankret i tid og sted. En anden måde 

esportsklubben betinger spillerne er ved at kontrollere hvad tid og hvor henne, CS:GO-praksissen udfolder 
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sig. esportsklubber betinger nemlig spillerne ved, at træningen foregår i et fysisk eller digitalt rum, på et 

bestemt tidspunkt, hvor alle holdets spillere er samlet. Særligt lokaliseringen af praksissen, altså ’sted’, kan 

have en indflydelse på toxic adfærd 

Ud fra TOD-effekten, så er ændringen af den fysiske placering afgørende for spillerens valg om at være 

toxic eller ej i sin adfærd. Én måde ændringen af placeringen har en indflydelse, er ved, at det fjerner 

spillernes mulighed for at forblive anonyme, da de nu er en del af en esportsklub, hvor de kender hindanen 

og derfor enten før eller siden skal konfronteres med konsekvenserne ved at være toxic. Idet anonymiteten 

er forsvundet og med et udgangspunkt i TOD-effekten, så er der nu ifølge John Suler mindre incitament fra 

spillernes side til at åbne op om deres følelser og frustrationer, derved i teorien mindre ’toxic disinhibition’. 

’Solipstic Introjection’ er en faktor, der normalt også vil gøre sig gældende i CS:GO praksissen. Denne faktor 

omhandler menneskers evne til at høre eller læse andres kommentarer ud fra deres egen forestilling om 

hvordan de lyder eller ser ud, da man som ofte ikke kan se dem, som man kommunikerer med ansigt-til-

ansigt. Grundet ændringen af CS:GO-praksissens lokation, hvilket umuliggør ’Solipstic Introjection’, så gør 

den faktor sig nu heller ikke gældende. Incitamentet for ’toxic disinhibition’ er igen reduceret. 

Den dissociasive forestilling, der omhandler brugernes tendens til at skabe en online persona, kan siges at 

være reduceret i en esportsklub-sammenhæng, da kommunikation mellem spillerne nu finder sted fysisk i 

samme lokale. Idet CS:GO er et konkurrencebaseret FPS (First-person shooter) spil og ikke et RPG (Role-

playing game), hvor man påtager sig en opdigtet karakters persona, så tillader det ikke meget plads til at 

afgive sit personlige udtryk. Den fysiske placering af CS:GO-praksissen i esportsklubben gør det at påtage 

sig en online persona redundant og fjerner derfor mere grundlaget for denne faktor. Der sker altså en 

yderligere reducering af incitamentet for ’toxic disinhibition’. 

En tilværelse online tilbyder også et mere lige menneskesyn, som beskrevet gennem ’minimeret status og 

autoritet’. Igen kan den fysiske placering af CS:GO-praksissen i esportsklubben medvirker, at status og 

autoritet nu er en faktor, der er med til at betinge praksissen. Foregik praksissen udelukkende online var 

spillerne alle på lige fod og deres kommunikation ikke hæmmet af autoriteter, status eller lign. Det gør den 

dog ikke i en esportsklub. 

”MT: det har det vel i en eller anden grad vil jeg mene fordi in-game leaderen har ofte lidt 

mere at sige end de andre har at sige, men det er alt efter hvilken situation vi er i fordi hvis vi 

uden for serveren og in-game leaderen har noget at sige så er det ham man lytter efter men 

hvis vi inden på serveren og der og der måske er en spiller der har lavet nogle observationer, 

så er det måske ham man lytter efter.” (Simonsen, 2021, s. 7) 

Da vi spurgte trænerne om de anvendte roller inde i spillet (kan sammenlignes med positioner i fodbold – 

forsvar, midtbane, målmand osv.), var svaret ja for begge esportsklubber (Matthias, 2021, s. 6) (Simonsen, 

2021, s. 7). På den måde kunne man forstille sig, at esportsklubben stiller andre betingelser for spillerne, da 

de igennem rollerne er positioneret forskelligt i spillet og derfor har forskellige deltagelsesmuligheder. 

Deltagelsespræmisserne er dog ikke statiske og kan, som det fremgår af overstående citat, godt være 

varierende i deres rollebeskrivelse. Om disse roller betinger på en måde, der opfordrer til toxic adfærd 

fremgår ikke i vores interview. 

”MT: Det synes jeg nemlig ikke at han gør, jeg synes han er ret god til ikke at være toxic, men 

han kan også godt være sådan ”kom nu, det er simplethen for dårligt! – Vi må simpelthen 

komme i gang med at gøre noget!” (Matthias, 2021, s. 6) 
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En af CS:GO-trænerne uddyber efter et opfølgende spørgsmål, at in-game leaderen godt kan anvende et 

groft sprog. Det ser træneren her dog ikke som ’flaming’, men i stedet som en motivation i kampens hede, 

der opfordrer til at præstere bedre, hvor ’flaming’ prioriterer at nedgøre sine medspillere uden 

motiverende effekt. (Matthias, 2021, s. 6) 

  

Det ’konfliktuelle’ fællesskab 

Idet vi forstår praksisfællesskaber som grundlæggende konfliktuelle, så må konflikt også forventes. Om det 

er konflikt indbyrdes mellem spillerne, mellem træner og spiller eller andre konstellationer, så er det et 

udgangspunkt for den måde, som vi forstår praksisfællesskabet. Spørgsmålet er dog, om de konflikter der 

opstår i praksissen, kan beskrives som toxic adfærd eller blot som forskellige forståelser for hvordan man 

varetager og vedligeholder fællesskabet. 

”men til de her træninger vi har, der oplever jeg ikke børnene som værende toxic eller 

griefene. Det er også hvor man sætter grænsen i forhold til at være toxic, fordi jeg synes at 

man godt må blive sur på sig selv, men man skal ikke blive sur på andre.” (Simonsen, 2021, s. 

3) 

Umiddelbart hører det at være sur eller frustreret ikke under det at være toxic, så længe det ikke gør skade 

eller virker demotiverende for de andre spillere. Alligevel er håndteringen af spiller-frustration og sure 

spillere noget, som begge trænere i interviewet italesætter og vælger at prioritere. Da vi ikke har empirisk 

data på spillernes oplevelser og hvilke faktorer, der ligger til grund for toxic adfærd, så er det svært svare på 

hvordan det starter. 

”Det kan også være at vedkommende har haft en dårlig dag, herovre på bænken og måske 

ikke synes det er så sjovt – men så vil jeg hellere tage en snak med vedkommende, og finde 

ud af det.” (Matthias, 2021, s. 6) 

Vi har som mennesker en subjektiv oplevelse og deltager i forskellige andre praksisser i løbet af en dag. På 

den måde bidrager vi også med forskellige forståelser for praksissens reproduktion fra dag til dag. Et 

perspektiv, der derfor også er vigtigt at inddrage, er den indflydelse som andre praksisser og fællesskaber 

kan have på denne praksis. Ligesom esportsklubben er med til at skabe betingelser for CS:GO praksissen, så 

er der måske en anden praksis, der har medvirket til, at en spiller er betinget på forhånd og dermed 

deltager på nogle andre præmisser end sidst. 

  

Resultater 

Ud fra interview af de to CS:GO-trænere og deres oplevelser, tegnes der et billede af, at CS:GO spillet i en 

esportsklub er væsentlig anderledes end CS:GO spillet udenfor klubben. I esportsklubben er toxic adfærd 

mere sjældent fænomen end det er udenfor esportsklubben. Nogle af de aktører, som har en betydelig 

indflydelse på at skabe de forhold, som medvirker til en reduktion af toxic adfærd er bl.a. esportsklubbens 

retningslinjer og trænerne. Esportsklubben skaber i større eller mindre grad de rammer som træneren 

arbejder indenfor. Dog viser det sig, at træneren har en stor frihed til at handle selvstændig grundet tillid 

fra esportsklubbens side. Træneren er positioneret på en måde i praksissen, at han fungerer 

rammesættende og normativ, hvilket har en direkte indflydelse på spillernes deltagelsespræmisser og 

derved deltagelsesmuligheder. Idet esportsklubben og træneren ikke accepterer toxic adfærd, så influerer 

det også spillernes tendens til at handle på en toxic måde. 
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Et andet aspekt er ’tid’ og ’sted’ dimensionen. Her skaber esportsklubben yderligere betingelser for 

praksissens udfoldelse, ved at stille krav til hvor og hvornår praksissen finder sted. Idet, at der sættes krav 

til, hvor praksissen udføres og på hvilket tidspunkt, så har esportsklubben en stor indflydelse på TOD-

effekten. Udenfor klubben er spillerne adskilt i deres fysiske placering, hvilket gør, at de kommunikerer 

udelukkende online. Da praksissen og dermed kommunikation finder sted fysisk i samme lokale, så bliver 

yderligere fire ud af seks faktorer irrelevante. TOD-effekten, peger altså i retning af at være betydeligt 

mindre relevant. 

Trænernes fokus på at håndtere frustrerede og/eller sure spillere under CS:GO-praksissens udfoldelse 

peger i retning af, at det er væsentligt for trænerne at deeskalere disse situationer. Om det er direkte 

forbundet til den reducerede oplevelse af toxic adfærd vides ikke. 

 

Semesterbinding  
På 3. semester på Humtek, foregår projektet indenfor fagdimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

(STS) samt en anden valgfri fagdimension. 

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund-dimensionen omhandler relationen mellem mennesker, teknologi og 

samfund. Dimensionen er opfyldt da der bliver gjort brug, af interviewmetoder i projektet. Herigennem 

undersøges en gruppe menneskers forhold, til et teknologisk aspekt udført i en samfundsmæssig praksis.  

 

Projektets selvvalgte fagdimension vil være Design og Konstruktion, som har bidraget med det tekniske 

aspekt til projektet. Her er der gjort brug af Coloured Cognitive Mapping (CCM) til at systematisere vores 

problemformulering og de tilhørende problem- og symptomeffekter. Derefter vendes problemkortet til et 

løsningsorienteret problemkort for at undersøge om esportsklubber kunne være et forslag til hvordan man 

designer og konstruerer en praksis, hvor oplevelsen af toxic adfærd reduceres eller fjernet helt. 

 

  



24 
 

 

Diskussion 
 

CCM 
Vores problemkort er stillet op på følgende måde. 

Nederst i venstre side, kan man se det første 

underliggende problem, hvilket er at der ikke er en 

’manglende autoritet til at overholde 

retningslinjerne’. Dette problem fører til et andet 

problem som hedder ’manglende overholdelse af 

fælles retningslinjer’ fordi der er denne mangel, 

bliver det koblet til en yderligere problemstilling, 

samt vores overordnet problem. Den yderligere 

problemstilling er at der opstår ’useriøse spillere’ 

hvilket kan give resultatet, at der er et ’ringere 

samarbejde’ og på den måde giver det effekten at 

spillerne ’præsterer dårligere som hold’. 

 

 

 

 

Hvis man kigger i bunden til højre side af problemkortet, kan man se et underliggende problem der hedder 

’praksissen udspiller sig online’. Dette fører til problemet ’The Online Disinhibition Effect’ der altså gør at 

folk har et større tendens, til at opføre sig toxic. Hvilket netop er vores overordnede problem at der er 

’toxic adfærd i CS:GO’. Vores overordnede problem kan føre til resultatet at der vil fremkomme 

’demotiverede spillere’, hvilket kan give effekten af at ’spillere præsterer dårligere’.  
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Hvis man skal bruge esportsklubben som designløsning, kunne det løsningsorienterede problemkort se 

sådan her ud: 

Her har vi vendt problemkortet om og 

løst problemerne med faktorer der er i 

en esportsklub. For eksempel er over 

underliggende problem på venstre side, 

nu blevet løst fordi der er en træner til 

stede. Denne træner sørger for at der er 

en ’overholdelse af de fælles 

retningslinjer’. Fordi spillerne overholder 

disse, vil det føre til at ’spillerne opfører 

sig pænt over for hinanden’. Dette kan 

yderligere give resultatet at der er et 

’godt samarbejde’ blandt spillerne og 

derfor giver det effekten at spillerne 

’præsterer bedre som et hold.’ 

 

 

Hvis man flytter fokus over på højre side, kan man se at vi har løst det underliggende problem ved at 

’praksissen udspiller sig fysisk’ da det foregår i esportsklubben. Denne underliggende løsning fører til at 

’spillerne har kendskab til hinanden/foregår i samme tid og sted’ fordi spillerne nu ikke er anonyme 

længere. Dette bliver koblet til at de opfører sig pænt, hvilket fører videre til resultatet at der er 

’motiverede spillere’ som ender ud med effekten at ’spillere præsterer bedre’.  

Derfor kan man altså sige at med disse problemstillinger, kan en esportsklub være en designløsning, dog er 

der enkelte ting som ikke kan løses på denne måde, som vil uddybes i analysediskussionen. 

 

Metodediskussion 
Ift. de respondenter, som der i projektet er anvendt til ekspertinterviewet, så kunne man diskutere graden 

af deres ekspertise. Eksempelvis kommer træneren i Roskilde Esport med modsigende udtalelser, der 

derved skaber usikkerhed om hans viden, når det kommer til toxic adfærd. Begrebet ‘griefing’ beskrives 

som en bestemt form for toxic adfærd. Da træneren bliver spurgt, om han kender til griefing, svarer han: 

“ja, det vil jeg ikke kalde en toxic ting” (Matthias, 2021, s. 2). I sætningen efter præsenteres han for et 

scenarie, der i interviewet fungerer som et eksempel på griefing, og bliver adspurgt om han ville vurdere 

scenariet som toxic, hvortil han svarer: “Dét er måske en adfærd hvor man er toxic – Det er det jeg vil kalde 

det.” (Matthias, 2021, s. 2). Ud fra projektets forståelse af toxic adfærd og begrebet griefing, så fremstår 

Roskilde Esports træner uvidende om centrale begreber og utroværdig i sine udtalelser, da han modsiger 

sig selv. Man kan dog argumentere for, at han ikke modsiger sig selv, da han ikke virker til at vores bevidst 

om, hvordan ‘griefing’ defineres og derved ikke er bevidst om, hvad han svarer på. 

Et argument der også taler imod begge træneres rolle som ekspert, er det, at de ikke er uddannet eller har 

modtaget undervisning i at være træner. Både træneren fra Tricked og Roskilde esport nævner i 

interviewet, at deres beslutninger som trænere er baseret på deres egne erfaringer og vurderinger af 
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hvordan, der skal handles i en given situation. Da trænerne ikke har et fagligt fundament at basere deres 

beslutninger på, så kunne der sås tvivl om, hvorvidt de beslutninger de træffer er de mest kompetente 

beslutninger. 

 

Begge trænere har dog erfaring som tidligere spillere over mange år. De har derfor også indsamlet en 

masse praktisk erfaring. En erfaring der har givet dem værktøjer til at kommunikere med hinanden på en 

måde, som virker til at skabe forhold for mindre toxic adfærd og derved bedre samarbejde. Trænernes 

ekspertise kan altså siges bl.a. at være funderet i deres mangeårige praktiske erfaring som spiller og de 

oplevelser de har haft undervejs. 

Hvad grænsen for ekspertise er, kan være svært at give et præcist svar på, da det afhænger af konteksten. 

En træner for et hold, hvor aldersgruppen er 11-15 år, som er tilfældet med træneren fra Roskilde Esport, 

kan sagtens være ekspert i at træne lige den aldersgruppe. Det er ikke ensbetydende med, at han/hun har 

ekspertisen til at træne andre aldersgrupper. De trænere vi har interviewet, virker dog til at være 

kompetente ift. At skabe en oplevelse af reduceret toxic adfærd. Om der er plads til at blive endnu 

dygtigere teoretisk - potentielt gennem en uddannelse som træner - så er svaret nok ja. Trænerne kan dog 

stadig til en vis grad siges at have en ekspertise inden for det praktiske vidensområde i CS:GO. I hvert fald 

nok til, at begge esportsklubber har tillid til trænernes evne til at facilitere CS:GO-praksissen i 

esportsklubben. 

 

Analysediskussion 
Med en større forståelse for de forhold, som medvirker til en reduktion af toxic adfærd, når CS:GO spilles i 

en esportsklub, så kunne det være værd at overveje, om det var muligt at skabe de samme forhold, når der 

spilles CS:GO udenfor esportsklubben. Idet der ikke er en træner til stede eller retningslinjer fra 

esportsklubben, som spillerne skal rette sig efter, så kunne en måde at skabe de samme betingelser være 

gennem designet af selve CS:GO-spillet. Her menes et design af spillet, som skaber de samme forhold, der 

opleves i en esportsklub. Formentlig vil denne tilgang, dog hurtigt støde på det problem, at mange af 

betingelserne i esportsklubben, der medvirker til en reduktion af toxic adfærd, er kontekstbaseret. 

Eksempelvis idet, at esportsklubben sætter krav til ‘tid’ og ‘sted’ aspektet (det at man skal være fysisk til 

stede i det samme lokale på et bestemt tidspunkt) samt at der er en autoritetsfigur (træneren) til stede 

under CS:GO-praksissens udfoldelse, som bidrager til at håndhæve klubbens retningslinjer og samtidig 

bidrager med sine egne måder, så bliver en løsning gennem spildesign en umulighed. En af fordele ved at 

eje sin egen PC – det som CS:GO spilles på - er nemlig, at man mere eller mindre er i kontrol over hvor og 

hvornår man vil spille. Samtidig kan det tænkes at være usikkert om en virtuel træner i CS:GO vil have den 

samme autoritære effekt, som en erfaren ‘virkelig’ CS:GO træner har. 

En anden måde man kunne forsøge at overføre denne reduktion af toxic adfærd fra esportsklub til CS:GO 

spillet udenfor esportsklubben er, at man kunne forsøge at implementere et teoretisk fokus på mindre 

toxic adfærd, når man er i esportsklubben. En undervisning i hvor, hvornår og hvordan toxic adfærd opstår 

og træning i, hvordan man håndterer toxic situationer mest hensigtsmæssigt. Hvordan det helt konkret skal 

se ud, er måske et spørgsmål, som CS:GO-trænere og andre eksperter på området kan bidrage til at svare 

på. Man kunne dog forstilles sig, at idet esportsklubberne ofte har hold med forskellige ambitionsniveauer 

og aldersgrupper, at denne undervisning måtte tilrettelægges derefter. Ligesom i alle andre sportsgrene, så 

er den enkeltes motivation for at deltage i esportsklubben som praksis forskellig fra person til person. Det 
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vil eksempelvis være urealistisk at forvente det samme af et hold bestående af 10-15-årige, der spiller 

CS:GO som hobby, som man kunne forvente af et hold bestående af 15-20-årige, der ønsker at blive 

professionelle spillere, da de højst sandsyndelig vil deltage i praksissen med forskellige interesser, mål og 

ønsker. Skal der implementeres ny undervisning i esportsklubben, kan der altså findes en værdi i at være 

opmærksom på de specifikke forhold, som gør sig gældende for det individuelle hold i esportsklubben. 

Målet er, at spillerne på holdet bringer denne viden om hvordan man undgår og håndterer toxic adfærd 

med hjem. Derved kan esportsklubben som praksis bidrage til at skabe nye betingelser for CS:GO-

praksissen som helhed og potentielt medvirke til mindre toxic adfærd. 

 
 

Konklusion 
Toxic adfærd, er et velkendt og udbredt fænomen, når der spilles CS:GO. Især når der spilles CS:GO online 

kan der opstå en tilbøjelighed til at være mere hæmningsløs i sin måde at kommunikere på. The online 

disinhibition effect bidrager til en forklaring på hvorfor, at toxic adfærd kan være mere udbredt i 

cyberspace, men samtidig også hvorfor, at det er mindre udbredt i esportsklubber, da dem man 

kommunikerer med er fysisk placeret i samme rum og derfor forhindrer denne tendens til hæmningsløs 

kommunikation. Praksisteorien har bidraget til en forståelse for de forhold som har været med til at skabe 

betingelser for toxic adfærd i esportsklubber og hvordan spillerne er skaber og skabt af deres subjektive 

oplevelse. Esportsklubbens retningslinjer og kontrol over tid og sted har sat de overordnede rammer for 

praksissens udfoldelse, hvor træneren positioneret i praksissen som en autoritær figur har gjort det muligt 

at ændre i spillernes deltagelsespræmisser og derved handlemuligheder. Ændret dem på en sådan måde, at 

toxic adfærd ikke ses som en acceptabel opførsel. Om esportsklubben kan bidrage til at skabe betingelser 

for hvordan spillerne deltager i CS:GO-praksissen både i og udenfor esportsklubben er stadig uklart. Det 

tyder dog på, at toxic adfærd forekommer mindre hyppigt i esportsklubber.  

 

Er toxic adfærd et problem? 
Et spørgsmål der kunne være interessant at stille, kunne være hvorfor det er så vigtigt at reducere 

oplevelsen af toxic adfærd? Ligesom der er flere forskellige hold i esportsklubben, som har forskellige aldre 

og ambitionsniveauer, så er der tilsvarende forskellige spillere, som ikke alle ønsker at deltage i CS:GO-

praksissen med samme formål. Nogle ønsker primært at vinde, andre ønsker måske bare at blive 

underholdt. Alle subjekter har en subjektiv oplevelse. Af den grund er det ikke nødvendigvis alle spillere, 

som prioriterer det at reducere toxic adfærd lige højt. Måske er det ikke løsningen at reducere toxic adfærd 

i hele CS:GO-praksissen, men blot der hvor, der er en interesse i det. Måske er det okay, at der findes nogle 

steder, hvor kan spille uden regler. Måske er der ikke en måde at spille CS:GO, som er universelt mere rigtig 

end en anden. Måske er det bl.a. esportsklubben som praksisfællesskab, der har bidraget til at forstå toxic 

adfærd som negativt i deres kontekstspecifikke handlesammenhæng. Ud fra et mere nihilistisk perspektiv 

er toxic adfærd ikke universelt godt eller dårligt, men blot hvordan det enkelte individ forstår det. 
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Bilag 
Kodningerne illustreres med begrebet/emnets tilhørende farve 

- Toxic adfærd 

- Handlesammenhæng/praksis (forankret i tid og sted) 

- Deltager-betinget (deltagelsespræmisser) 

- Betinget af kultur/foreningslivet 

- Betinget af CS:GO-træner 

- Betinget af CS:GO-spillerne 

- Betinget af CS:GO  

- Andet… 

Interview – Roskilde Esport d. 14-12-21 
MT: Matthias 

EM: Emil 

 

EM: Først og fremmest, hvad hedder du? 

MT: Jeg hedder Mathias  

EM: Og hvor gammel er du Mathias? 

MT: 28 

EM: Hvad er dit forhold til CS:GO? – Kan du prøve at sætte nogle ord på det? 

MT: Det er et længere varende forhold, vil jeg kalde det – I forhold til at jeg har spillet en del år, da jeg var 

mindre, det er så den ældre version af counter strike – og i dag spiller jeg så CS:GO – egentlig noget jeg er 

gået tilbage til. – efter en længere pause, kan man sige.  

EM: Er det noget som du har lyst til at uddybe, hvorfor du holdt en pause? 

MT: Jeg begyndte at lave det her med event i stedet for, gik meget op i det, kunne også godt lide musik – så 

det var egentlig den passion jeg ledte efter i stedet for. – Men jeg kunne egentlig godt lide counter strike, 

det har jo ikke noget med det at gøre – jeg tror bare at jeg gjorde noget andet med mit liv, som jeg havde 

lyst til på det tidspunkt – og så er jeg egentlig bare hoppet lidt tilbage igen.  

EM: Jamen, det svarer jo så fint på, hvorfor du er endt her som CS:GO træner måske – Har du haft nogen 

tilknytning til klubben her, selv?  

MT: Kun af min chef, det er Jens Christian, som har Roskilde E-sport.  

EM: Okay, og han har været chef for dig, før i tiden? 

MT: Ja 

EM: Og hvad var det i sammenhæng med? 

MT: Det event 

EM: Nå, det var eventet 
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MT: Ja, så det kombinerer sig, på den måde 

EM: Jamen fantastisk. – Så tænkte jeg også lidt på, fordi at jeg kunne forestille mig, at du har en ret god idé 

om nogle, bestemte situationer eller eksempler, på hvad ’toxic adfærd’ det kunne være, i CS:GO? – Vi 

kender jo lidt nogle forskellige begreber fordi vi har undersøgt det, sådan noget som flaming, er det et 

begreb du er bekendt med? 

MT: Ja 

EM: Hvad er en typisk situation du tænker på, hvor man ville flame eller opleve flaming? 

MT: Det ville være der hvor at, et barn eller en voksen inde på counter strike skælder en anden ud eller har 

den her hvor du har en tilknytning til at de måske siger nogle upassende ting om vedkommende, som de 

måske egentlig ikke har rettighed til at gøre.  

EM: Ja, okay – Og sådan så noget som griefing, er det et begreb du har hørt om? 

MT: Ja, jeg vil ikke kalde det en toxic ting  

EM: Okay 

MT: Jeg vil kalde det en del af spillet, hvad man gør – man griefer en anden – det betyder altså at du fx. Ikke 

hjælper med når det er man spiller sammen, så står du måske mere i skyggen og så bare venter på 

vedkommende, ligesom bliver skudt og så gå frem bagefter og så tager killet, det betyder at man får et 

point inde i counter strike. – Det er griefing, vil jeg kalde det.  

EM: Hvad vil du kalde det, hvis man nu for eksempel, kaster en flashbang foran en holdkammerat og man 

vælger at stå i vejen i forhold til, når man prøver at bevæge sig rundt på banen. - Hvilken form for adfærd er 

det? 

MT: Det er måske en adfærd hvor man er toxic – Det er det jeg vil kalde det. Det kan både være en der 

skriver toxic ting, altså ”noob”, ”kneb din mor” – andre ting de her begreber hvor man skriver nogle rigtige 

grimme ting, om andre – men man kan også være toxic fordi at man ligesom bare flasher sit eget hold. – og 

det er jo også på en måde griefing, men det er på en anden sammenhæng, vil jeg kalde det.  

EM: Hvad kunne du finde på at gøre som træner, når der opstår de her situationer, om du vil kalde det 

flaming, toxic? 

MT: Hvis jeg ser de skriver noget grimt i chatten, så vil jeg sætte ind og sige det skal I ikke skrive, til de 

andre, det går ikke – det er ikke en god måde at gøre det på – De må godt skrive at de er bedre, det synes 

jeg er fair – det er en anden ting ligesom en competative kamp ligesom fodbold og sådan noget, ”årh, vi er 

bare meget bedre end jer!” – Det synes jeg er fedt. – Det er en god måde at gøre det på, men man skal ikke 

skrive dårlige ting om andre.  

EM. Okay, så det handler om måden man skriver det på, men budskabet er egentlig okay? 

MT: Ja, jeg synes budskabet skal være okay, det skal ikke være ud på personen, bare være ”vi er bedre end 

jer” for eksempel - Det ville være fair.  

EM: Og det du nævnte dér, er det sådan noget som du oplever for eksempel her under træningen i 

klubben? 

MT: Det kunne man godt opleve. 



32 
 

EM: Og det er som regel tekst chat det er ikke så meget voice chat? 

MT: Ej, de kunne også godt komme til at snakke med hinanden, altså som holdkammerater, der ville jeg 

også sætte ind, hvis der var noget jeg synes der var upassende – Det må jeg nok sige.  

EM: Er det mest i forhold til, skældsord eller? 

MT: Ja.  

EM: Er der andre situationer end det, eller eksempler, hvor det ikke er med skældsord? 

MT: Nej, det synes jeg ikke. Altså man kan godt være sur på et andet menneske, men det skal vi redde ud 

ligesom man gør i en almindelig dialog.  

EM: okay, så det der med, som vi snakkede om tidligere, med team flashing eller være i vejen, eller at prøve 

at sabotere spillet for din holdkammerat, på den ene eller anden måde. 

MT: Så ville jeg tage vedkommende til side og sige ”hvorfor gør du det?” – altså hvad er grunden til at du 

gør sådan – det er sådan og sådan, jamen så har vi lige pludselig en situation, som vi arbejder med.  

EM: Er det noget du har oplevet før? 

MT: Ikke endnu. Jeg synes de er ret gode sammen. De drenge her, på det her hold.  

EM: Fantastisk. 

MT: Så det er fedt - Jeg har oplevet det før, da jeg var mindre. Der synes jeg også det var udbredt meget. 

Jeg vil sige faktisk de unge i dag er bedre til at være toxic, end vi var dengang. Altså vi kunne de samme 

bandeord og sådan nogle ting, men vi var ikke på samme stadie af den måde at være toxic på.  

EM: Altså stadig toxic som en negativ ting, de er bedre til at være værre? 

MT: Ja, præcis – Det er de – de kan flere ord i dag, end vi kunne dengang.  

EM: Okay, mængden af bandeord? Eller er det også indholdet? 

MT: Også indholdet, og også kan bruge nogle mere sofistikeret ord, vil jeg kalde dem- i forhold til at kunne 

sige noget dumt om en anden.  

EM: Okay, interessant. – Har selve esportsklubben en bestemt tilgang her, hvordan de forholder sig til …? 

MT: Jeg ved det faktisk ikke, desværre.  

EM: Nej, okay. 

MT: Jeg har prøvet at spørge, men jeg tror ikke at der er noget, rigtigt. Men jeg tror at de ansætter de 

rigtige mennesker, som ved hvordan tilgangen skal være. 

EM: Ja, okay. 

MT: Det er sådan som jeg har forstået det. 

EM: Det er måske lidt mere en personlig vudering også? 
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MT: Ja, præcis. - Også under samtalerne, de hyrer jo forskellige trænere her, ligesom i jobsamtalen – Hvor 

de skal vide hvilke kompetencer du har, og sådan nogle ting. Hvordan er du som menneske, hvad ville du 

gøre i sådan en her situation. 

EM: Det er måske også svært at komme med nogle overordneret værdier for noget som kan passe på alt.  

MT: Ja, det er det nemlig. Det er jo svært, det er ligesom i fodbold jo, der er også nogle gange hvor man 

tænker den fodbold spiller snakker ret grimt til sine andre venner – hvor han egentlig ikke burde. Det vil jeg 

sige.  

EM: Jamen, synes du så at du har lagt mærke til, de spillere for eksempel her, eller tidligere i dit liv har 

oplevet hvordan reagerer de andre spillere på toxic adfærd?  

MT: De kan godt blive lidt sure på vedkommende, ’nej det synes jeg ikke du skal’, de kan også godt hoppe 

med på vognen, hvis det er mod det andet hold og så også blive ’toxic’ … 

EM: Okay, er det både medspiller og modstanderholdet? 

MT: Ja, modstanderholdet ville også gøre det samme, tilsvarende tilbage oftest, man irriterer dem på det 

grundlag at du skriver noget irriterende fordi vi lige har vundet. – Så kunne de godt finde på at skrive en 

hånende kommentar. Nogle gange er det mere upassende end andet. Og hvor det er upassende, synes jeg 

at man skal gribe ind. – Hvis det ikke er så upassende og det bare er vi er bedre end jer, så synes jeg det er 

fair.  

EM: Ja, okay. – Hvad du oplevet på dit eget hold, altså medspillerne imellem, at når der har opstået toxic 

adfærd det har ført til at spillerne har spillet bedre eller at de har spillet dårligere? 

MT: Ja, jeg havde en episode her sidste gang faktisk, hvor jeg ramte et punkt hvor de andre faktisk 

snakkede lidt grimt til den ene person på holdet og der sagde jeg sådan ”det går ikke – vi bliver nødt til at 

sige noget andet, end bare at sige det her der er dårligt ved ham – så må I sige noget godt om ham, og så 

må I bruge det på den måde” – Fordi så får han også lyst til at komme ind i kampen igen. For eksempel. 

EM: Okay 

MT: Det kunne jeg mærke at det ligesom motiverede ham, til at komme ind i spillet igen. 

EM: Så når du siger, komme ind i spillet igen, var han på noget tidspunkt ude af spillet?  

MT: Ja, han følte lidt at ’jeg gider ikke rigtig spille mere’ så var han egentlig bare lidt stille, i spillet – og det 

hjælper jo ikke på et hold. Der skal man ligesom hjælpe hinanden – Så hvis man kommer til det punkt, så 

bliver det jo svært for ham at komme ind i kampen igen, uden de andre ligesom motiverer ham til at gøre 

sidste bedste for at spille med.  

EM: Er det noget du har oplevet der sker regel mæssigt? 

MT: Ikke ofte, nej. – Jeg synes de er ret gode til at komme til hinanden og hjælpe hinanden og skrive gode 

ting om hinanden – og motivere hinanden. 

EM: Så der er mere af den form for adfærd? 

MT: Ja, det er der. 

EM: Hvad kunne et eksempel på det omvendte af toxic adfærd være, motiverende adfærd, måske?  
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MT: Altså holdgejst, vil jeg kalde det – ligesom du ser på alle mulige andre slags sportsgrene, der har du 

også den der holdånd, den der med ”kom så drenge, kæft det er fedt” – Alle de her forskellige motiverende 

ting, der styrker for at få dem igennem nogle runder, kommer til at vinde spillet i stedet for.  

EM: Synes du der er nogle der slipper lettere afsted med toxic adfærd, eller mere afsted med toxic adfærd 

end andre gør? 

MT: Nej, ikke på mit hold. – Men du ved, jeg synes ikke, jo der er nogle der måske har en grænse, det 

kommer person til person føler jeg lidt, at man ved godt hvordan vedkommende er som person, eller 

måske snakker grimmere end andre, det kan man godt have altså, som du ser med håndværkere du ser 

med højt begavet mennesker, der kan godt være noget sprogbarriere, hvor man måske bruger nogle flere 

grimme ord, når man snakker. 

EM: Okay. – Hvis, lad os nu tage et eksempel, og lad os sige at, jeg mener det også er det de kalder ’top 

fracker’ eller i hvert fald dem der ligger først på scoreboardet – ville han handle anderledes eller blive 

behandlet anderledes, når han laver toxic adfærd? 

MT: Ikke ofte, nej. Jeg tror heller ikke de har brug for at sige det, og så vinder de jo bare ved at de vinder 

kampen – jeg føler ikke at man ser det her ’fordi du er den bedste på holdet’ så bliver du nødvendigvis toxic 

– jeg har set det, når jeg har spillet selv, altså at nogle gange når dem der ’top fragger’ og tit så taber 

kampen for eksempel, de kan godt skrive at de er nogle noobs dem jeg spiller med, for eksempel, eller de 

er ’ikke særlige gode i forhold til mig’ derfor så taber vi. Der kan man så se noget adfærd af det, ja.  

EM: Det er som om det er sådan noget der sker, når I er ved at tabe? 

MT: Oftest hvis det er ham der, hvis man kan se på pointene at ham der ’top fragger’ bare er bedre, så 

nogle gange har de tildens til at skrive det, efter en kamp er færdig, at de er så dårlige de andre jeg har 

spillet med, det er sådan nogle toxic mennesker, hvor han egentlig selv …  

EM: Er der nogle du har lagt mærke til, har en tendens til at være mere toxic end andre? 

MT: Jeg føler lidt at danskerne rent faktisk er ret toxic, når det kommer til kommentarer og sådan nogle 

ting, kommentarspor sammen med russerne, men jeg tror faktisk at danskerne er en af de værste, i 

øjeblikket.  

EM: Det ville ikke undre mig, vil jeg sige. – Ja, springer bare lidt videre her – Bruger I rollefordeling her i 

træningen er det sådan noget som-? 

MT: Altså in-game-leader? Ja, pvp’er? Ja, det gør vi – Der har vi udvalgt hvem der skal være hvad. 

EM: Har de her roller nogen betydning for hvordan spillerne snakker til og med hinanden – er der nogen 

der har mere at skulle have sagt? 

MT: In-game-leaderen vil have mere at sige, i og med at vedkommende er ham der skal tage stilling til hvad 

gør vi nu i den her situation eller de situationer vi kører – altså positioner spiller vi i den her runde, og sådan 

nogle ting. Så ja, folk vil høre mere på ham i spillet, når det er – jeg føler ikke det er sådan det er, når vi ikke 

spiller. – der føler jeg at alle de snakker jævnt  

EM: Har der været nogle komplikationer eller noget man skal have været særligt opmærksom på i forhold 

til in-game-leader’ens måde at kommunikere – måske særligt i forhold til at kommunikere på en ikke så 

toxic måde.  
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MT: Det synes jeg nemlig ikke at han gør, jeg synes han er ret god til ikke at være toxic, men han kan også 

godt være sådan ”kom nu, det er simpelthen for dårligt! – Vi må simpelthen komme i gang med at gøre 

noget! – Du og du I skal gøre det og det” – sådan nogle kommentarer ville der komme.  

EM: Hvad er grunden til at det ikke er toxic adfærd at sige det? 

MT: Jeg føler det er en kampmotivator – altså motiverer dem til ’kom nu, I kan godt gøre det bedre end det 

her. – Bedre end det I gør lige nu.’ 

EM: Okay 

MT: Ja, hvor det kunne være ”fuck jer, hvor er I nederen” et eller andet – den her tilgang det synes jeg ikke 

er i orden.  

EM: Synes du generelt at toxic adfærd er noget der fylder meget under jeres træninger?  

MT: Ikke rigtig, nej – Det er enkelte tilfælde hvor jeg føler det kan være slemt. Det kan også være at 

vedkommende har haft en dårlig dag, herovre på bænken og måske ikke synes det er så sjovt – men så vil 

jeg hellere tage en snak med vedkommende, og finde ud af det.  

EM: Er det sket før? 

MT: Nej, ikke endnu. – Men det ville jeg gøre i så fald, at det skulle ske. – Det kan man hurtigt finde ud af 

uanset altså. Sådan er det bare. – Man kan også have en dag hvor man ikke er motiveret for at spille og 

bare komme til træning, for at komme. – Der vil jeg også snakke med vedkommende.  

EM: Ja, det er måske som med så mange andre sportsgrene 

MT: Lige præcis – Det ser du i alle andre sportsgrene – det tror jeg også du ser med skak og dart og de 

andre brætspil.  

EM: Jamen, er det sådan så du kan mærke forskel på, om der er nogle her der har været medlem af klubben 

i lang tid, eller har været medlem i kortere tid – er der forskel på hvor modne de er til at kommunikere? 

MT: Ja, der er også en vis aldersforskel i klubben her – der er nogle der er meget yngre og ældre – så vi har 

et større spring fordi det er nemlig en sport, hvor du kan have en lang række aldersgrupper indenunder 

samme spil, fordi de faktisk kan være lige gode. Fordi det handler ikke så meget om du kan skyde hårdt eller 

slå hårdt, det handler bare om du kan gøre det rigtige med tastaturet og musen – og derved faktisk altså 

være på samme niveau som mange af de andre – Det ser du også i den professionelle liga – der ser du 

nogle på over 30, men du ser også nogle på 18 og 17 år – altså der konkurrer mod hinanden, og de er stadig 

lige gode, hvis nogle gange ikke engang bedre og det er imponerende. 

EM: Hvad er aldersspændet så for eksempel her? 

MT: Vi har 11 til 15 år, tror jeg det er. 

EM: Okay, så lige måske især i den årrække betyder det ekstremt meget 

MT: Ja, det vil jeg sige mere, man kan også se hvem det er der hellere vil spille holdsporten og hvem der 

egentlig bare gerne vil træne for at blive bedre, til det motoriske, altså at kunne bevæge sig med tastatur 

og så kigge rundt med musen og skyde de rigtige steder. 

EM: Ja, er der forskellige hold, her i klubben i forhold til det? 
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MT: Ja, vi har også en senior klub, som spiller nogen andre dage, der er jeg så ikke træner på. – Men jo, vi 

har nogle forskellige hold, med nogle forskellige aldersgrupper.  

EM: Er det kun delt op i aldersgrupper eller er det også delt op i, hvad skal man sige –  

MT: Vi kalder det senior counter strike, det andet, hvor man så er ældre – altså 18 år + 

EM: Men det er stadig for sjov, det er ikke et mål om at blive professionel? 

MT: Ikke endnu, nej – men jeg tænker at man gerne vil prøve at udvikle talenter, i den kommende tid.  

EM: Ja, men så er der jo egentlig kun tilbage at spørge dig om, om du synes at dem der er medlem her i 

klubben om deres træning her, deres forhold til hvordan man kommunikere til hinanden – er det noget der 

smitter af, når de spiller derhjemme? – Det er måske svært for dig at svare på? 

MT: Det er svært for mig at svare på, men jeg spiller ikke med dem, når jeg ikke selv er i klubben. 

EM: Det er ikke fordi du har overhørt noget eller snakket med nogle om det? 

MT: Ikke rigtig, jeg føler ikke, jeg tror det er ret gode til at snakke med hinanden – jeg tror også at de spiller 

sammen, når de kommer hjem fra træning også og de er gode til at være sammen dér. – Man kan jo ikke 

gøre for at der nogle der er mere venner på et hold, end andre – og jeg tror også at der er 2-3 stykker her 

som er mere venner til daglig, sammen og hjemme i husholdningen – og det er jo fair, det er sådan det er. – 

Men derfor kan de også godt være holdkammerater alle sammen på holdet og det er jo fedt.  

EM: Har du en større accept overfor hvis de er toxic overfor hinanden? 

MT: Ja, men jeg forstår også hvorfor. Altså og grundlaget til hvorfor de snakker sådan til hinanden, det kan 

også være noget interne jokes de måske har, og det synes jeg er fair. Det tolerer jeg gerne. – Men altså hvis 

det går over en grænse, hvor jeg godt kan se at man udskammer en anden person, så er det heller ikke fair. 

– Sådan har jeg det også.  

EM: Og det er generelt for lige meget hvem og hvordan? 

MT: Lige præcis – jeg har ikke nogen favoritter.  

EM: Jamen, jeg tror faktisk at det var det – Så tusind tak, fordi jeg lige måtte stille dig et par spørgsmål. 

MT: Selvfølgelig! – Dejligt at I kom. 

EM: Ja, det er et fedt sted.  

 

Interview – Tricked Esport 

MT - Matthias tricked Esport 

E - Emil 

 

E: så hvis I nu havde en online træning, hvordan foregår det? er det ligesom når man spiller privat? og 

sidder og snakker over discord? eller? 
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MT: Ja, lige præcis, det er sådan at de unge børn de møder ind bare på discord, et kvarter til ti minutter 

inden, nogen lige til tiden, og så sidder vi bare og snakker som sædvanlig derinde  

E: okay 

 

MT: og så kører jeg træningen derover og så deler jeg min skærm hvis der er noget jeg skal vise og hvis de 

så spiller en kamp for eksempel se deler de deres skærm, så vidt som muligt, der er nogen af deres 

computere som måske ikke er så gode, eller deres internet, så de (ikke) kan dele deres skærm, men så vidt 

som muligt så prøver de at dele skærmen  

E: okay, spiller I kampe?  

MT: Ja, altså ofte for eksempel i går så spillede vi ikke en kamp det er lidt efter hvor mange vi er til 

træningen, men som hovedregel så plejer jeg at jeg at sige at vi skal nå en kamp, i en træning  

E: okay 

MT: så vi kører sådan den første times tid, så kører jeg noget opvarmning, så teori, og så den sidste time 

bruges på en kamp  

E: ja 

MT: 90% af tiden 

E: ja, okay. Er det sådan at I spiller mod online spillere eller er det sådan at I spiller mod hinanden?  

MT: Vi spiller mod online spillere 

E: okay 

MT: hvis vi har, der er nogle hold hvor de godt kan være ti på. De kan de godt spille mod hinanden og øve 

nogle af de ting, der bliver øvet 

E: ja 

MT: men det er sjældent at vi har det, men vi prøver at ramme på de højere niveauer i hvert fald fem per 

hold så man for den der følelse af en normal kamp. 

E: jo 

MT: og man har nogle roller og så videre 

E: okay - (snak om at overvære en træning) 

MT: børnene er ligeglade (med at der er fremmede der kigger med på online træningen) 

*Interview starter* 

 

E: men lad os stille og roligt gå i gang med interviewet, tænker jeg. Hvor gammel er du? 

MT: Jeg er 24 år gammel 
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E: ja, og hvad er dit navn? 

MT: Jeg hedder Matthias Grundt Simonsen  

E: Hvad er dit forhold til CS:GO? hvordan kom du til at.. at arbejde der hvor du er nu? 

 

MT: Det er et lidt længere forløb. det er sådan at jeg selv har startet ud med at spille CS fra da jeg var, jeg 

spillede nok seriøst fra da jeg var 16 år, der startede jeg ud med at lægge lidt flere timer i det, så kom jeg på 

et hold, spillede på noget hold CS, senere hen blev jeg træner på et hold og så på det hold her der var der 

en person jeg trænede hvis storebror som arbejdede i det der i sin tid hed hydra  

E: ja 

MT: som så er blevet til Tricked, og så spurgte han mig om jeg ville komme til sådan en sommercamp og 

hjælpe med nogle vagter og træne nogle af børnene og så har jeg ligesom vundet vej ind den vej igennem 

E: ja, okay  

MT: så det starter helt ude og så det ligesom blevet bygget videre og videre 

E: mmh, jamen okay. Så er jeg nysgerrig på om. synes du helt generelt at toxic adfærd er noget der opleves 

i esports klubben, og med toxic adfærd menes der sådan noget som, det ved du nok godt, men sådan noget 

som negative kommentare, usportslig opførsel, sådan noget som griefing? 

MT: øh ja altså, jeg har ikke oplevet det så meget i tricked der er nogle enkelte episoder hvor der måske er 

en enkelt person der kunne blive lidt sur, hvis der nu skulle ske et eller andet, hvis han nu taber en runde 

for holdet eller hans keyboard ikke virker, så kan han godt blive lidt sur, men det er ikke sådan der hvor jeg 

ville kalde det toxic, i hvert fald ikke inden for klubben, og der er slet ikke noget griefing overhovedet, det 

har de ligesom fundet ud af at det gør man ikke i hvert fald ikke når de er til træning. det kan godt være at 

de gør det sådan lidt uden for selve træningen, men til selve træningen der vil de altid ikke griefe. det kan 

godt være de ville blive lidt sure, men det er ikke sådan at de bliver sure på hinanden. det er mere at de er 

sure på sig selv. hvis man tænker i helhed, hvis du også gerne vil have det ind ove? 

E: mmh (ja) 

MT: så vil jeg sige i forhold til helhed og hvad toxic personer er, så på den danske scene, er det ret slemt, 

synes jeg selv, når man sidder og spiller online med andre. og det er ikke noget jeg siger fordi jeg er inde i 

tricked, at jeg sidder og snakker godt om selve tricked organisationen, men til de her træninger vi har, der 

oplever jeg ikke børnene som værende toxic eller griefene. Det er også hvor man sætter grænsen i forhold 

til at være toxic, fordi jeg synes at man godt må blive sur på sig selv, men man skal ikke blive sur på andre. 

så er man ikke toxic, hvis man bare er sur på sig selv 

E: mmh (ja) 

MT: hvis det giver mening 

E: Ja. vil du sige at der er forskel på i hvor høj grad måske både du men også andre nævner at de oplever 

toxic adfærd uden for esports klubben sammenlignet med inden for? 

MT: ja, jeg har fået en del fortalt at når de sidder og spiller online, både når de spiller online med tricked, at 

der er mange personer der er toxic mod dem hvis de ikke, hvis modstanderen ikke føler at vores spillere gør 
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som der skal gøres i en given situation ogs.. vores børnene kommer også tit ned og siger alle er toxic på 

generelt (navnet på chatfunktionen), når de spiller online men, ja som sagt så sker der ikke rigtig nede i 

klubben, jeg ved ikke om det gav svar nok 

E: jo, jo (de snakker i munden på hinanden) - hvad siger du undskyld? 

 

MT: det der med toxic, det er noget der sker rigtig tit generelt over det hele og især online 

E: jo 

MT: men ikke så meget nede i klubben 

E: nej, det er jo blandt andet noget vi synes der er.. det vi forsøger at undersøge i hvert fald, men jeg kunne 

egentlig godt tænke mig at høre hvad din definition af hvad griefing er?, fordi der har vist sig at være lidt 

forskellige syn på hvad det vil sige når man griefer 

MT: ja, jeg vil sige min definition på hvad griefing er nok at gør så ens eget hold ikke, hvis man modstrider 

sit eget hold i nogle givne situationer i forhold til hvad der bliver aftalt og i forhold til, ja det er sådan lidt en 

bred definition jeg ved ikke hvordan jeg helt skal beskrive det præcist men det er ligesom hvis man skyder 

sin teammate, hvis man flasher sin teammate, hvis man hjælper modstanderholdet med at vinde frem for 

at hjælpe sig eget hold med at vinde så vil jeg kalde det at griefe 

E: okay, ja 

MT: så jeg synes ikke at griefing har noget sådan med toxic at gøre, det er to lidt forskellige ting men de kan 

godt hænge sammen stadig  

E: det vil ikke være en toxic adfærd og (at) griefe?  

MT: øh, jo det ville det vel 

E: altså jeg spørger jo kun fordi at vi indtil videre har fundet fire forskellige definitioner på hvad det vil sige 

at griefe, men overordnet er der en enighed om at det handler om når en spiller får et andet mål end at 

sine medspillere som for eksempel har et primært mål om at vinde med competitive  og så en anden spiller 

lige pludselig har det som primær mål at team flashe eller på en eller anden måde være til gene for sine 

medspillere, så deres primære mål ændrer sig fra at vinde til ligesom at være noget andet  

MT: ja det vil jeg sige, det beskriver det meget godt 

E: okay, ja. men super. så tænkte jeg på om, du måske kunne beskrive en typisk situation der kunne opstå 

under en træning når der er toxic adfærd, nu siger du godt nok at der ikke er så meget men der er alligevel 

nogen der bliver sure en gang imellem 

MT: ja, altså hvis der skulle ske en situation hvor der er nogen der godt kunne blive lidt toxic fra vores 

organisation af, eller på mine hold så er det ofte hvis vi går ind i en kamp og spiller hvor vi måske kun er tre 

der går ind i kampen som kender hinanden og så to udefra som sidder online et eller andet sted i verden og 

spiller med de her tre gutter og så hvis at det ikke helt går efter planen at de to andre gutter fra et eller 

andet sted  i verden ikke synes at mine spillere gør det godt nok så begynder de at blive toxic og sige ting til 

mine spillere og så begynder mine spillere at svare igen. ofte så er det der det hele så blusser op. det er det 

ene scenarie jeg kan komme i tanke om hvor at mine spillere kunne gå hen og blive toxic 



40 
 

E: okay, ja. det leder meget fint op til det næste jeg godt kunne tænke mig at spørge om som er: at når du 

som træner oplever disse situationer som opstår hvordan vælger du så at reagere? siger du noget til dine 

spillere?  eller? 

MT: ja, altså som regel så er mit mål bare at få dem til at lade være med at være toxic som første prioritet. 

jeg vil ikke have at de skal sidde og snakke tilbage, svare igen og sidde og sige alt muligt så det er det første 

jeg vil gøre til en træning hvis jeg skulle opleve nogen der er toxic. Det andet jeg vil gøre hvis det bliver ved 

så vil jeg sige de skal mute dem med det samme fordi jeg ikke gider høre på det mere og det hører ikke til 

så må man griefe på den måde selv og lade være med at kommunikere med de andre  

E: ja 

MT: det må være den bedste løsning fordi der kommer ikke rigtig noget godt ud af kommunikation alligevel 

så kan man lige så godt mute dem i stedet for at spille videre  

E: mmh (ja), hvad er grunden til at du ser dit primære mål ligesom er at få stoppet den her toxic adfærd? er 

det kun negativt?  

MT: ja grunden til det er, hvis det er en der er toxic på vores hold for eksempel, så påvirker det alle de 

andre og også den person selv der er toxic og deres performance daler ret meget. altså hvis man skulle 

sætte tal på vil jeg nok sige at det daler med sådan noget 40-50%. i hvert fald at de blev dårligere og deres 

valg bliver dårligere, de tænker for meget over at de har en person på deres hold der griefer og er toxic så 

kan de nemlig ikke performe det de skal.  

E: okay 

MT: så jeg kan klart se en grund til at sige de skal tænke på noget andet end at være toxic og at griefe  

E: mmh (ja), og det er noget som du også har oplevet det her med at kunne se den forskel toxic adfærd har 

gjort?  

MT: ja, det er det. og jeg har også selv prøvet det, da jeg selv har spillet. hvor der måske er nogen der har 

været toxic mod mig og måske har jeg ikke har spillet som det niveau jeg ligger på. og den bedste løsning, 

fordi jeg sad og blev påvirket af det selv, jeg er meget, jeg bliver påvirket rigtig meget af folk der er toxic 

selv, så min måde har været bare at mute dem. og det har hjulpet, så kan det godt være der ikke har været 

kommunikationen, til at kunne vinde runderne men så må man vinde på nogle andre ting hvis det er 

E: så det stadig gør så stor en positiv forskel at mute dem at man tager de måske negative ting ved det med  

MT: ja 

E: okay, ja. men så kom jeg lidt til at tænke på om det kan være at selve Esportsklubben har en bestemt 

tilgang eller måde de forholder sig til toxic adfærd, har I ligesom nogle retningslinjer du har fået at vide? 

højere fra eller? fra nogle andre?  

MT: ja, vi har fået nogle retningslinjer for... det er sådan at vi har fået en længere liste, eller længere og 

længere liste men vi har fået nogle punkter som vi i hvert fald skal prøve at opfylde så vidt muligt og en af 

dem det er det her med at man ikke er toxic når man er i esportsklubben, og hvad de gør ude for 

esportklubben det kan vi jo ikke rigtig styre men så længe de er dernede så er det vigtigt at vi tager hånd 

om det.  
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E: mmh (ja). Nu nævner du, at er de også synes det er vigtigt at i tager hånd om det men er det fordi du har 

fået nogle redskaber for hvordan eller er der nogle bestemte måder man skal tage hånd om det på? 

MT: nej, vi har ikke rigtig fået nogle redskaber til at kunne hjælpe os trænere med at tage hånd om de her 

personer der kunne gå hen og blive toxic det er ren erfaring at jeg arbejder med det i forhold til hvad jeg 

føler der har hjulpet som træner  

 

E: ja 

MT: så ikke nogen redskaber nej 

E: okay, yes. så det er en måde at handle på som egentlig er kommer helt fra dig af kan man sige 

MT: ja 

E: ja okay. men når den her toxic adfærd så opstår hvordan synes du så de andre spillere i klubben 

håndterer det? er det noget de lader sig påvirke af nemt? skal der lidt mere til? bliver de slet ikke påvirket?     

MT: altså hvis det er en der er toxic hvordan de andre bliver påvirket så?  

E: ja 

MT: det kommer an på hvor tætte de er vil jeg sige. der er nogle af spillerne dernede hvis de er et hold på 

lad os sige otte så er der fire af dem der kender hinanden godt. så hvis en af de fire er toxic så påvirker det i 

den gruppe der kender hinanden godt men det påvirker ikke de andre fire som ikke kender dem så godt  

E: okay 

MT: så det er sådan at det kan godt blusses op i de grupper som der er det her toxic indover  

E: så det påvirker mere dem der har en relation til hinanden i forvejen? 

MT: ja 

E: okay  

MT: det vil jeg mene i hvert fald. der er faktisk et godt eksempel her for to uger siden. der var der sådan en 

hvor det ikke gik så godt så var der en der begyndte at blive toxic og så var det ligesom at alle andre blev 

toxic også på holdet. de blev ikke toxic overfor modstanderen eller holdet, mere de blev sådan tilted mere. 

og når der er en der er toxic eller tilted så påvirker det de andre også 

E: Okay, så den måde som det påvirker de andre spillede på behøves nødvendigvis ikke være det er toxic 

adfærd der spredes men det kan også komme til udtryk på andre måder? du nævnte det her tilted, hvad er 

det for et begreb?   

MT: det er et begreb som er oversættelsen af at man vælter eller sådan giver lidt op vil jeg sige, man tilter 

det er en måde at sige at man giver op på man tror ikke rigtig på det mere og man bliver sådan lidt muggen 

i det og ja 

E: nu har jeg selv spillet så jeg kender det godt jeg ville bare lige høre og forsikre mig at vi har den samme 

ide om hvad det er  

MT: ja 
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E: okay. synes du at det er sådan, at der er nogle spillere der. næh først og fremmest kunne jeg egentlig 

godt tænke mig at høre i den situation hvor de andre så bliver tilted hvad var grunden til at i den situation 

at de andre nåede at blive påvirket af den her situation ligesom ikke blev kun hos den person der var toxic? 

var det fordi at du havde travlt med noget andet eller at lige den her spiller har mere at skulle have sagt 

eller hvad tror du grunden til den her situation blev så voldsom? 

 

MT: ja, det er svært at sige. Den person som først tiltede er en person der snakker meget og er meget 

fremme i skoene på det hold og i den gruppe af spillere og på den måde tror jeg godt det kunne have 

påvirket frem for hvis det var en af de andre gutter som det var sket for og som var blevet tilted i forvejen 

så tror jeg ikke det havde påvirket de andre på samme måde  

E: mmhmmh (nej) 

MT: uden at kunne give dig 100% det rigtige svar, men det er bare ud fra hvad jeg tænker ik 

E: ja 

MT: og hvordan jeg kender de fire personer  

E: ja, helt sikkert. Okay uhm.. og det svarer også lidt på det næste som jeg godt kunne tænke mig at spørge 

om som er, om der er nogen der slipper af sted med toxic adfærd mere end andre på sådan et hold?  

MT: ikke på, ikke til mine træninger, der bliver der slået lige hårdt ned på alle, hvis det er det du tænker på, 

at der ikke bliver forskelsbehandlet  

E: mmh (ja) 

MT: der er nogen der viser det måske hårdere end andre så de bliver slået ned på lidt hurtigere end andre, 

hvor andre måske hvis de bliver tilted og begynder og sidde og skrive i chatten, så er det ikke altid at jeg 

opdager det måske, hvor det er måske nogen der går til mikrofonen og snakker i stedet for så er det 

nemmere for mig at opdage at de ligesom kommunikerer på den her måde    

E: ja, jeg tænkte også lidt i forhold til ja først og fremmest, rollefordeling er det noget i anvender til jeres 

træning, det her med ingame-leader, sniper, (avp’er?) hvad du vælger at kalde det?   

MT: ja altså på de højere niveauer er det selvfølgelig noget vi prøver, fordi vi prøver at få de her fem spillere 

til at spille sammen per hold men der er selvfølgelig nogle hold hvor der er lad os sige otte på holdet og så 

bliver vi nødt til at dele os op fire og fire men så på de fire gutter der så er sammen og de andre fire gutter 

(kvinder også? 20:21) så sætter jeg normalt en ingame-leader som minimum og en avp’er ud af de fire 

spillere    

E: okay 

MT: men ellers så er der ikke sådan rigtig nogen yderligere roller, men hvis man kommer op på et hold hvor 

der er fem personer så får de alle sammen helt specifikke roller, ingame-leader, support spiller, (entry’er? 

20:42) osv. osv. 

E: så har de her roller nogen betydning for hvordan spillerne snakker til og med hinanden? 

MT: det har det vel i en eller anden grad vil jeg mene fordi ingame-leaderen har ofte lidt mere at sige end 

de andre har at sige, men det er alt efter hvilken situation vi er i fordi hvis vi uden for serveren og ingame-
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leaderen har noget at sige så er det ham man lytter efter men hvis vi inden på serveren og der og der 

måske er en spiller der har lavet nogle observationer så er det måske ham man lytter efter.  

E: okay  

MT: jeg ved ikke om det svarede på spørgsmålet? 

 

E: joh, det gjorde det, det bidrog i hvert fald helt sikkert, jeg kom til at tænke på om, nu har han mere at 

skulle have sagt uden for spillet ham ingame-leaderen så det er ikke ham der styrer slagets gang som sådan 

når du er inde i et match?  

MT: altså på de høje niveauer er det ikke altid sådan fordi der har man nogle klare aftaler fra starten af 

hvad der skal ske  

E: ja 

MT: og så kan man komme med nogle små inputs som alle kan observere som ingame-leaderen måske ikke 

observerer, men det er altid ingame-leaderen der har det sidste at skulle sige i en kamp så det er altid.. han 

kan ligesom trumfe ind og sige nu skal der ske det her  

E: og så skal man lytte til ham?  

MT: så skal man lytte til ham  

E: okay, og det er lige meget om det er en dårlig beslutning eller ej eller om man synes det? 

MT: ja, helt præcist, lige meget hvor hovedløst det er så skal det gøres 

E: okay 

MT: og det er så lidt mere teknisk, fordi hvis man begynder at tvivle på hans beslutninger så tvivler man på 

hele spillet og så falder det fra hinanden. så snakker man om tingene bagefter om hvorvidt man synes en 

beslutning var god eller dårlig i en given situation 

E: ja okay 

MT: så alt sådan feedback det holder man. hvis man sidder i en kamp, lad os sige vi spiller sammen og jeg 

siger du skal gå herhen, så skal du gå derhen men bagefter kan du komme hen og sige, jeg tror det her ville 

have været bedre, i stedet for at man siger det midt i kampen, fordi man slipper lidt fokus hvis man sidder 

og skal diskutere tingene midt i kampene  

E: yes, sådan noget som at der er forskel på om der er nogen der slipper af sted med toxic adfærd der er 

nogen der påvirker medspillere (andre? 23:19), har du oplevet at en ingame-leader har større betydning ift 

om han har toxic adfærd eller laver toxic adfærd eller ej - gav det mening? 

MT: ja, altså hvis ingame-leaderen er toxic så påvirker det de andre spillere mere end hvis det var en anden 

der var toxic? 

E: ja eller mindre eller er der et specifikt fokus på at ingame-leaderen ikke må være det? 
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MT: ja, altså jeg synes meget ofte at dansk CS det er meget sådan følelsesbaseret, hvis det går godt og alle 

er glade så.. - eller hvis én og han er glad og han viser det så påvirker det også de andre på samme måde og 

omvendt hvis der er en der er sur og irriteret så påvirker det de andre på samme måde   

E: okay 

MT: så det gør det helt sikkert 

 

E: så havde jeg også tænkt mig at spørge om du synes toxic adfærd fylder meget under jeres træninger, 

men det har du måske allerede givet udtryk for 

MT: ja altså jeg synes ikke at det fylder, der er ikke noget fokus sådan rigtig på det udover hvis jeg lægger 

mærke til sådan nogle enkelte ting, det er ikke noget jeg tager op til træningen og siger nu skal vi være 

mindre toxic i dag eller noget fordi det er generelt ret godt på alle holdene lige meget hvordan det går  

E: er der nogle hold hvor du sådan kan se et mønster i, hvor der opleves mere toxic adfærd end andre, er 

det knyttet til en bestemt aldersgruppe eller niveau eller?   

MT: nej, jeg tror sådan ofte at det, der hvor jeg ofte oplever folk er toxic det er det niveau lige under det 

bedste step, eller hvad man nu siger    

E: Okay 

Matthias: Så hvis børnene har en intention om at i Tricked der er der niveau 1 til 5, så skal vi op at ramme 

niveau 5 - så er det måske på niveau 4. Hvis man spiller face-it(? 25:18) fra level 1 til level 10, og man skal 

op i level 10, for at være det bedste. Så er det måske level 9, hvor at jeg ofte oplever at folk er toxic.  

E: Okay 

MT: Det er det der step lige inden at være det bedste, det er det der ligesom at folk der vil nå lige det 

bedste og mangler lige det sidste, og så er det der hvor folk måske har lettere ved at kunne være toxic.  

E: hvad tror du at det skyldes, at det lige er der at det er placeret? 

MT: Jeg tror det er fordi at folk de går så meget op i det, og børn og unge går så meget op i at komme op til 

det sidste og være en del af de bedre spillere – og så tror jeg bare at det påvirker dem mere, jeg ved ikke 

om det giver mening det jeg siger – det er som om at de bare har sådan en lyst til at skulle derop, de 

brænder måske mere for at komme derop, og hvis det så ikke går den vej som de ønsker, kan de godt 

udbryde mere toxic. 

E: Okay – jeg snakkede med en anden CS:GO træner, som fortalte mig at han så noget positivt i toxic 

adfærd, at det kunne fungere som en motivation – han snakkede om det der hed ’sund toxic adfærd’ – i 

forhold til at han ikke havde lyst til at stoppe alle samtaler, bare fordi de gik under kategorien ’toxic adfærd’ 

– for eksempel et scenarie hvor at de sidder og spiller mod hinanden, og der er så en der kunne finde på at 

sige ”det gik ikke så godt hva” eller drillede ligesom med ”du er ikke så god”, på en eller anden måde 

prikkede lidt til hinanden – det synes han som sådan var okay, så længe man snakkede med et sprog der 

ikke var for grimt.  

-Er det en måde at opføre sig på, som du synes der er okay, eller påvirker positivt eller negativt? 
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MT: Altså, når jeg for eksempel er ude til tuneringer med de bedre pro-hold og sådan noget der, så har man 

det med at gå over og drille hinanden og prikke lidt til hinanden og jeg føler heller ikke at det er at være 

toxic, at man går over og prikker til hinanden og ’hvad skete der dér på rampen i den runde der’ – det er 

måske mere at køre lidt på psyken og så drille lidt, mange af spillerne de kender jo hinanden i forvejen - jeg 

vil sige der hvor jeg synes det bliver toxic og hvor jeg ikke vil synes det er okay, det er hvis man ikke kender 

hinanden, og man så begynder at lave de små drillerier, eller hvad man kalder det – så jeg kan godt se hvad 

han mener, sådan også ud fra det du forklarer, at det vil jeg også sige – det er ikke at være toxic, det er ikke 

der min beskrivelse af toxic ville være – ja, jeg ville måske slet ikke kalde det toxic, jeg ville mere kalde det 

drilleri eller sådan noget der. 

E: Så er der forskel på om det foregår selve under kampen, eller om det foregår efter kampen – fordi man 

har jo muligheden for at skrive til alle spillere, så der kan jo ligesom sidde og køre på hinanden – hvis du nu 

har vundet 5 runder i træk, og du så begynder at shittalke til det andet hold. – Er det så acceptabelt? 

MT: Nej, det er det ikke. Det skal foregå efter kampene – alt sådan noget med at skrive til modstanderne 

under kampene, hvis ikke det går så godt for det andet hold og så sidde og prikke til dem yderligere – der vil 

jeg også sige at det er toxic adfærd – det er ligesom at det skal foregå inden kampen eller efter kampen at 

man prikker lidt til hinanden, det synes jeg er fint – og det kan også skabe noget motivation for spillerne. 

E: Hvad gør at du ikke synes at det er okay, under kampen? 

MT: Det er det der med at man kan blive påvirket i selve situationen, til at spille anderledes, end ens eget 

spil – fordi man tænker måske anderledes på tingene, hvor hvis det er inden kampen, de har ikke rigtig 

kunnet læse noget ud fra ens spil, de kan ikke rigtig bruge det til noget – og hvis det er efter kampen, så er 

spillet slut, så der ikke så meget at gøre – så der vil jeg mene at det er okay at drille en lille smule.  

E: Det hænger måske en smule sammen med det du fortalte om, ingame leaderen – hvordan at den 

feedback man har til ham, er noget der foregår efter? 

MT: Ja, lige præcis – Det hænger på samme måde sammen, at hvis man begynder at sige noget feedback til 

ingame leaderen undervejs, så kan det være at han begynder at tænke for meget over tingene, og så kan 

det være at hans (kald?30:18) ikke bliver som han havde planlagt fra starten af, eller at han har en klar plan 

i hovedet måske for de første 7 runder, og så i 3. runde går det galt, og så skifter de ligesom retning – så det 

er okay at skifte retning, men så skal man ligesom have en klar grund, så skal man måske tage en timeout 

hvor man har mere tid til at snakke om tingene – ligesom man måske ville gøre i håndbold eller noget 

andet. – at man ligesom snakker tingene igennem hvis der er noget der går helt galt.  

E: Ja spændende, meget spændende faktisk – Jeg synes lidt at vi har været inde på det allerede, men jeg 

kunne godt tænke mig at høre, om du kan mærke forskel på om spillerne har været medlem her i Tricked 

Esport, i længere tid – altså kan du mærke forskel på, om de er nyere eller ældre, når det kommer til toxic 

adfærd? 

MT: Nej, det synes jeg ikke rigtig, at jeg har kunnet lægge mærke til – der er ikke nogle scenarier hvor jeg 

tænker- nu har jeg så også kun været der et halvt års tid- så det er ikke fordi at jeg har så meget erfaring i 

Tricked – men jeg føler ikke at når jeg får en ny spiller på holdet at de er mere toxic eller mindre toxic end 

de andre, for den sags skyld – jeg føler at det er ligesom at når man kommer ind i klubben, så skifter de 

noget mentalitet og tænker mere over at nu er de til træning, fremfor at hvis de sidder derhjemme, så tror 

jeg måske bare at den kan køre løs, så sidder de inde på deres eget værelse. 
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E: Okay – Nu snakkede du om det her mentale skift der sker, når man træder ind i en esportsklub, kan du 

sige noget mere om det – hvordan er forskellen på det at være hjemme og at være i esportsklub.  

MT: Jeg tror at fordi der er nogle der bruger tid på at lægge en træning til en, og bruger tid på at lære en 

noget, at man har mere lyst til at lytte efter og fokusere på de gode ting, fremfor hvor hvis man sidder 

derhjemme, er der måske ikke nogen klar plan om hvorfor, du sætter dig ved computeren og spiller, og så 

kører den bare derudaf, så tænker du ikke så meget over hvad du gør, og hvad du siger – fremfor hvis du er 

nede i en klub sammen med andre, eller sidder over Discord sammen med andre, i en klub– så ja.. man 

lytter lidt efter bedre i hvert fald, og fokuserer lidt mere på at opføre sig ordenligt – så jeg tror at for 

eksempel, hvis jeg som træner var toxic, så tror jeg at børnene meget hurtigt også ville gå hen og blive toxic 

også – hvis det hjælper. 

E: Ja, det gør det i den grad. – Det vi er lidt interesseret i at undersøge, helt generelt, det er med 

foreningslivet og forskellen på at dyrke sin hobby, men for nogle også en sport – om det foregår i en 

esportsklub eller derhjemme – så noget vi synes der er ret spændende det er, hvilke ting som 

esportsklubber er med til at skabe den her forskel – er der noget du synes der gør Tricked unik, for 

eksempel, sammenlignet med andre esportsklubber? 

MT: Der er mange ting, jeg synes det er blandt andet den måde det hele er sat op på i forhold til selve 

styrelsen og hvordan tingene fungerer frem og tilbage imellem de ansatte og ledelsen derude, men så 

synes jeg også i forhold til det esportslige – at Tricked har en mere klar plan over hvordan vi skal opføre os i 

klubben, hvordan vores liv stil også skal være – at man ikke skal sidde og drikke energidrik når man er til 

træning, man ikke skal spise pizza til træning – man skal opføre sig ordenligt, toxic hører ikke hjemme i 

esportsklubben – og der føler jeg måske at ikke så mange andre klubber gør så meget  eller ikke så mange 

andre organisationer gør så meget for at holde det her nede – man skal så også sige at jeg kun været i 

Tricked som en organisation eller som en klub, hvor at de andre organisationer jeg har været i, har det 

været en gut der ligesom har skrevet os under på en kontrakt, os spillere 

E: Hvordan foregår det? 

MT: Det foregår at der er en der sidder med nogle penge måske, og så siger jeg vil gerne betale for 

turneringer og tøj og bootcamps hvis I spiller under mit logo – det var en meget overordnet måde, jeg 

sagde det på – men får man så en kontrakt i hånden og så, skriver man så under på den. 

E: Ja okay, så på den måde er esportsklubben Tricked anderledes – fordi der er det ikke én person der ejer 

det? 

MT: Ja, det kunne man godt sige på den måde, ja. 

E: Okay, er det noget med at jeres esportshold Tricked, er det Flames Copenhagen der har det, eller hvem 

er det der har det? 

MT: Det er Tricked der har dem, det er Tricked som i sig selv – Copenhagen Flames har også deres egne 

esportsklub og deres egne børn som de træner op – det er ikke så mange organisationer som har en talent 

udvikling som Tricked og Copenhagen Flames har. 

E: Nej, okay. 

MT: Det er Tricked og Copenhagen Flames der sørger for at der bliver udviklet talenter – og det er dem, 

hvor man som forældre har mulighed som forældre at gå ind og betale for at ens børn kan spille i klubben – 

hvor andre organisationer kører meget det her på, at man spiller der gratis, uden at betale noget – men så 
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skal du også være god nok eller der skal være en anden grund til det, i hvert fald – så kan det også være 

efterskoler også for eksempel, de har en esports linje og så vælger de måske de 10 bedste på den esports 

linje til at lave to hold. 

E: Jeg kan i hvert fald afsløre at der er stor forskel på esportsklubber, og omfanget af hvor professionelle de 

er omkring hele det her felt. Og vores umiddelbar tanke var jo at Tricked havde en lidt mere struktureret 

måde at gøre tingene på, sammenlignet med nogle andre som vi har været i kontakt med. 

MT: Ja, det har vi også helt sikkert, det er jeg faktisk ikke i tvivl om. 

E: Er det sådan at I også- Jeg ved nemlig at der eksisterer en CS:GO træner uddannelse, som DGI tilbyder- er 

det noget I anvender i Tricked, eller du måske har?   

MT: Nej, jeg tror måske de trænere som træner vores pro hold og Academy hold, de nok bliver tilbudt det, 

uden at være sikker - men jeg kunne forestille mig at de i hvert fald fik muligheden for det. – men os som 

træner de unge børn, som ligesom er det første skridt i Tricked, de får ikke tildelt muligheden for det i hvert 

fald – eller det gjorde de i hvert fald ikke i Hydra – vi er jo lige blevet fusioneret med Tricked, så det kan 

godt være at de gamle Tricked, de gjorde det sådan – det ved jeg ikke noget om, så det er lidt svært for mig 

at sige – men hvis der er nogle der får den tilbudt, så er det dem der træner pro holdene og Academy 

holdene.  

E: Så bare et lidt tilfældigt, men også nysgerrigt spørgsmål – i forhold til dig som person – hvis du havde 

vidst at der eksisterede sådan noget som Tricked Esport og den måde som du selv er en del af det nu – ville 

det så være noget du ville selv være en del af eller anbefale nogle på din egen alder, altså da du var yngre at 

gøre brug af? 

MT: Ja, helt klart – hvis man har som ung en intention om at skulle udvikle sig, og det gør man bedst i den 

alder, man lærer hurtigst – så ville jeg helt klart anbefale at man kommer ind og får nogle trænere der kan 

hjælpe en med at udvikle sig, hvis man har nogle drømme man gerne vil opfylde – hvis man bare vil spille 

for at hygge sig, så er det måske ikke- Vi har også nogle niveauer hvor godt kan sidde og hygge sig - men så 

er det måske ikke der hvor man altid ville søge hen. 

E: Okay, så hvilken slags person henvender Tricked sig bedst til – eller hvad vil de helst have, hvem får mest 

ud af at være der? 

MT: Det ved jeg ikke lige – det er vel en person som er engageret og er klar på at lære noget nyt, som får 

mest ud af det – så det er vel en person som har tænkt lidt over, hvorfor man går dernede i stedet for 

ligesom bare at blive sendt derned, som får mest ud af det.  

E: Jamen, jeg har faktisk ikke så meget mere.  

 


