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Indledning

Karakteristikken af livet som et spil indgår som en helt selvfølgelig og ureflek-
teret del af vores almindelige sprogbrug. Med god grund, kan man sige. For
umiddelbart forekommer det jo indlysende, at mængder af social, politisk, øko-
nomisk, psykologisk og kulturel interaktion har karakter af spil. Spændvidden
strækker sig fx fra de storpolitiske spil, som udkæmpes om en ny verdensorden
(Huntington 1996; Hardt og Negri 2000), over spil om markeders arkitektur
(Fliegstein 2001) til de “små” spil i hverdagslivets sociologi (Goffmann 1992).
Med den formaliserede, matematiske spilteori som en væsentlig undtagelse, er
det imidlertid paradoksalt nok karakteristisk for langt størstedelen af den soci-
al- og samfundsvidenskabelige anvendelse af spillets semantik, at den netop
ikke lader spilbegrebet optræde som selvstændig analytisk kategori. At noget
måske bedst kan beskrives som spil, synes især at være en medløbende æstetisk
og narrativ figur i analyserne, eller noget der udpeges som en mere eller mindre
eksplicit følge af analyserne. Selve spillets forløb, dets mutationer, overraskelser
og brud impliceres snarere end ekspliciteres. Men hvilken rolle kan spilbegrebet
udfylde, hvis vi vil ud over den rent metaforiske brug og udvikle en egentlig
samfundsvidenskabelig spilanalytik? Hvilket potentiale ligger der i at omsætte
spilmetaforikken til én eller flere konkrete analysestrategier? Kan det tænkes, at
spillets sociale interaktion indeholder et analytisk potentiale, som hidtil har
været overset? Hvad er det, der kan vises gennem spillets analytik, som ellers
ikke kan vises?
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Dette kapitel skal bidrage til nogle svar på disse spørgsmål. For at åbne spil-
kategorien som genstand for iagttagelse vil udgangspunktet være den tradi-
tionelle sociologiske sondring mellem struktur og proces. Sociologisk teoridan-
nelse har længe været domineret af et iagttagelsesperspektiv, der betoner struk-
tursiden af denne sondring ved at fokusere på spørgsmålet om, hvilke mønstre,
strukturer, institutioner, roller og regler og i det hele taget hvilken orden, der
karakteriserer og kan forklare den sociale interaktion (Abell 2003). Analysen af
spil betoner imidlertid processiden af sondringen mellem proces og struktur.
Spilanalysens grundlæggende (lede)forskel er forskellen mellem proces og struk-
tur – med processen som det afgørende. En sådan analytisk betoning af proces-
siden har til formål at øge den empiriske følsomhed i iagttagelsen af sociale inter-
aktionsprocesser. At processiden betones indebærer imidlertid ikke, at der ses
bort fra strukturer. Ved overhovedet at tage udgangspunkt i sondringen mellem
proces og struktur slås det allerede i udgangspunktet fast, at struktur er proces-
sens yderside, eller med andre ord dét, processen stilles i forhold til. Men om-
vendt gælder det selvfølgelig også, at vi må tage forskellen mellem proces og
struktur alvorligt som forskel. Hvad der udgør strukturer i den sociale interak-
tion, kan derfor ikke være det samme som processer i den sociale interaktion.

Inden for spilanalysen kan sondringen mellem proces og struktur grund-
læggende forstås som en sondring mellem spil og spilleregler, alternativt spil og
procedure. Spillets anden side defineres allerede i udgangspunktet som spil-
leregler eller procedure. I præciseringen af denne afgrænsning kan der skelnes
mellem spil og spilleregler eller procedurer i relation til de tre meningsdimen-
sioner, der ifølge Niklas Luhmann kendetegner ethvert socialt og psykisk anlig-
gende, nemlig henholdsvis sagsdimensionen, socialdimensionen og tidsdimen-
sionen (Luhmann 1995: 74-82). Eller med andre ord: Hvad står – til forskel fra
proceduren – centralt for forståelsen af spillets tidslige, sociale og saglige di-
mensioner? Det er forsøgt illustreret med nedenstående tabel.

Sag Social Tid

Spil
(proces)

Træk Kontingens Irreversibel
(selvrefererende)

Procedure
(struktur)

Begivenhed Nødvendighed Reversibel
(fremmedrefererende)
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Procedurer synes at indfange den måde, hvorpå social interaktion altid-allerede
er ordnet i overensstemmelse med givne meningskriterier. Kriterierne har her
karakter af på forhånd givne regler for interaktionens tid, sociale udstrækning
og saglige genstand. Procedurer kan på denne måde siges at være formålsorien-
terede, idet de specificerer og dermed foregriber en fortløbende sekvens af sag-
lige begivenheder inden de er indtruffet, og i den forstand ordner realiseringen
af en forventet fremtid. Dette indebærer bl.a., at procedurer på forhånd udpeger
det sociale rum og den sociale tid, der står til rådighed for interaktionen. Det
indebærer også, at procedurer er fremmedrefererende, reversible og gentageli-
ge. De kan genbruges, selvom de ikke nødvendigvis vil føre til det samme re-
sultat og de kan tilbagerulles og annulleres, hvis ikke de fører til det normerede
resultat. Det kan de, fordi de som anledning for interaktionen henviser til noget
uden for interaktionen selv. Proceduren bliver her et alment skema for social
interaktion.

Spil synes heroverfor at indfange den måde, hvorpå social interaktion løben-
de skaber kriterierne for sin egen meningsfuldhed. Kriterierne har her karakter
af i interaktionen skabte regler for interaktionens tid, sociale udstrækning og
saglige genstand. Spil kan således også være formålsorienterede, men ordner
kontinuerligt realiseringen af en forventet fremtid i kraft af deres egen kontin-
gente fortid. Det indebærer, at spil aldrig med nødvendighed kan afgrænse det
sociale rum eller den sociale tid, der står til rådighed for interaktionsprocessen.
Spillet starter og ophører med hvert “træk” og er i denne forstand ikke en nor-
meret og trinvis, men kontinuerlig, selvrefererende og irreversibel interaktions-
proces. Spil forløber derfor ikke efter en på forhånd givet plan og kan heller
ikke genbruges eller gentages. De er unikke, forløber her-og-nu og deres udfald
er ikke givet, men gives. Spil bliver altså her til et specifikt skema for social
interaktion. Med udgangspunkt i denne sondring skal jeg her gennemgå og
eksemplificere tre forskellige former for spilanalyse, svarende til tre typer af
spil: beslutningsspil, forhandlingsspil og sprogspil.

En typologi over spilanalytikker

Hvert af disse tre spil er i den samfundsvidenskabelige forskning blevet kon-
strueret som genstand for en nogenlunde klart afgrænselig analysestrategi, der
er udviklet på tværs af samfundsvidenskabelige teoritraditioner og -discipliner.
De tre spil beskriver således forskellige måder at konstruere spil som sam-
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