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1.  
 

INLEDNING 
 
 
När jag skriver detta är det 18 dagar sedan jag avslutade min World of 
Warcraft-prenumeration. Själva handlingen var till skillnad från dess 
konsekvenser formell, enkel och till synes odramatisk. I det nu frusna kontot 
vilar ungefär 250 dygn av effektivt spelande spritt över sex karaktärer. Tid 
som fylldes med episka strider, vänskap, bråk, arbete, möten, 
kommunikation, väntan och nätverkande. I det frusna kontot finner man 
också långa vänlistor, åtråvärda virtuella objekt och ansenliga mängder guld. 
Den apparat som de senaste sex åren burit mig från den fysiska platsen 
framför min skärm in i Azeroths förtrollade värld är avstängd. ”You have 
been disconnected from the server”.  
  
Jag sa inte något till mina medspelare om att jag skulle sluta. Och nu talar 
jag om människor jag spenderat hundratals timmar med. Människor som 
ställt upp för mig precis som jag ställt upp för dem – människor som gett 
mig gåvor och berättat om sin cancersjuka mamma. Människor som i alla 
relevanta avseenden kvalificerar sig till vänner. Mitt tysta adjö ter sig 
möjligen besynnerligt men tillvägagångssättet är snarare praxis än anomali i 
sammanhanget. De flesta hängivna spelare jag stött på både vill och vill inte 
sluta på en och samma gång och när någon helt plötsligt väl gör det väljer 
man oftast att tiga ihjäl det. Kanske gratulerar man avhopparen och kanske 
muttrar man något om det praktiska arbetet som kommer att krävas för att 
fylla tomrummet - vare sig det är i guilden, raiden eller arenalaget. Men man 
dröjer inte. Den typen av sentimentalitet är sällsynt i World of Warcraft. 
Praktiken är exkluderande och nu är jag ute.  
 
Varför mitt spelande blev så intensivt och varför jag stannade så länge är 
komplexa frågor, som bara till viss del kommer besvaras i denna avhandling. 
Vad som däremot kommer att undersökas är hur spelandets praktik ser ut. 
Hur gör man som spelare, vad går det ut på och vad är det egentligen för 
slags världar som skapas? Hur bygger spelarna upp en gemensam 
verklighet? Får de likartade värderingar och synsätt? Reproduceras och 
befästs endast traditionella roller, beteenden och positioner eller ryms det en 
potential för något subversivt och annorlunda? Jag är också intresserad av 
hur relationen mellan spelare och speltillverkare ser ut och hur den påverkar 
möjligheten att sträcka sig bortom vad speldesignen formellt erbjuder. Det 
är således spelarnas handlingar – vad de gör och inte gör – som kommer att 
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vara avhandlingens undersökningsobjekt. Och här har jag använt mig själv 
och mina erfarenheter under fem års intensivt spelande som huvudsakligt 
forskningsmaterial. 
 
Det faktum att jag under mitt fältarbete i onlinerollspelet World of Warcraft 
själv blev en hängiven spelare visade sig vara såväl en förbannelse som en 
välsignelse. En välsignelse därför att jag fattade tycke för de virtuella 
världarna och blev en så integrerad del av mitt forskningsobjekt att min 
förståelse idag vida överstiger något man kan erhålla via andrahandskällor 
eller flyktig virtuell turism. Samtidigt var det en förbannelse då det var svårt 
att upprätthålla intellektuell distans till vad jag åtagit mig att studera. För 
när jag studerade ”dem” så studerade jag också ”mig”. De nätverk som jag 
var så djupt insyltad i, både kognitivt och emotionellt, var samma nätverk 
som jag måste kunna ta ett steg tillbaka från och kritiskt granska. Det var ju 
mina vänner och jag var som mina vänner. Precis som i traditionell etnografi 
är etnografens roll i studier av virtuella världar att problematisera de förgivet 
tagna och ofta outtalade sätt genom vilka människor skapar mening i sina 
liv. Metoden går, som bl.a. Christine Hine (2005: 5) påpekar, ut på att vara 
både en lojal deltagare och en undrande främling, att röra sig fram och 
tillbaka mellan den virtuella världen på datorskärmen och den 
vetenskapliga.  

 
Under min tid som forskare och spelare av onlinerollspel har mycket hänt1. 
Från att ha varit marginaliserade världar främst förbehållna folk med ofta 
stigmatiserade, subkulturella specialintressen för fantasylitteratur och 
klassiskt rollspelande så har titlar som World of Warcraft förvandlat 
onlinerollspel till en utbredd företeelse. Relevansen i att studera kollektiva, 
virtuella världar följde på intet sätt av dessas växande popularitet eller ens 
introduktionen av tredimensionell grafik2 men jag kan inte hindra mig själv 
från att dröja vid den aggressiva, kommersiella expansion onlinerollspel 
genomgått. World of Warcraft har nu nått över tolv miljoner användare3 och 
flera andra titlar uppvisar också växande spelarbaser. Onlinerollspel kräver 
sina alldeles egna analyser, men emedan ”stora siffror” tenderar att generera 
intresse för ett fält har jag försökt, men inte alltid lyckats, att inte alltför 
lättvindigt förföras av det spektakulära i onlinerollspelens världar. Vid en 
snabb anblick kan möjligheten att använda virtuella världar som teoretisk 
språngbräda te sig tämligen lockande. Jag hyste till en början egna 
förväntningar om en möjlig realisering av postmoderna stereotyper såsom 

                                                             
1 Jag startade i onlinerollspelet EverQuest för att sedan flytta min fokus till Anarchy Online. Sedan 2005 har 
jag dock uteslutande spelat och studerat World of Warcraft. 
2 Lori Kendall (2002), Jenny Sundén (2003) och Tom Boellstorff (2008) har alla utfört intressanta 2 Lori Kendall (2002), Jenny Sundén (2003) och Tom Boellstorff (2008) har alla utfört intressanta 
etnografier i textbaserade virtuella världar. 
3 www.pc.ign.com/articles/112/1126366p1.html 
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upplösningen av subjektet genom det antaget kroppslösa, anonyma varat i de 
virtuella världarna. Snabbt visade det sig dock att den endimensionella 
föreställningen att någon startar, låt säga en karaktär med klassen shaman i 
World of Warcraft, kastar en blixtboll och blir en helt annan person än den 
som sitter framför skärmen varken är sann eller ens särskilt intressant. Min 
forskning tar istället avstamp i den situerade, empiriskt förankrade 
praktiken och det är utifrån den vill jag undersöka vad som egentligen är 
häpnadsväckande och spektakulärt i användandet av onlinerollspel – om ens 
något! När det kommer till min egen disciplin, etnologin, och dess 
förtjänster givet det aktuella studieobjektet, så är det min övertygelse att 
traditionen att studera människan som en kulturell varelse och utifrån detta 
förklara människors regler, koder, beteende och meningsproduktion 
kommer att vara ovärderligt då 12 miljoner spelare ska samsas, samarbeta 
och leva i en virtuell värld. En värld som spelarna sedan lanseringen 2004 
sammanlagt har investerar 5,93 miljoner år i4.  

SYFTE 
 
Oavsett om det handlar om onlinerollspelet World of Warcrafts värld 
”Azeroth5”, Anarchy Onlines ”Rubi-Ka” eller EverQuests ”Norrath” så blev 
det snabbt uppenbart för mig att människorna som befolkar dessa virtuella6 
arenor bygger samhällen och kultur och leker identitet under förutsättningar 
som åtminstone inte är identiska med dem som gör sig gällande i reella 
kontexter. Mitt syfte är att genom deltagande observation studera på vilka 
sätt spelarna gör sina egna virtuella liv meningsfulla tillsammans och vilken 
roll de virtuella världarnas kontextuella betingelser spelar. I begreppet 
virtuell värld inkluderar jag även den praktik och den aktivitet som på ett 
djupgående plan är relaterat till att vara online utan att faktiskt vara situerat 
där. Dit räknar jag bland annat forum, guider, filmer från spelvärlden och 
spelarskapade modifikationer. Syftet ska uppfyllas genom att jag själv 
kommer leva extensivt i samma världar med identiska formella 
förutsättningar. Att jag valde att studera spelen med ett inifrånperspektiv 
istället för att bruka andrahandskällor bottnar i en övertygelse att 
förklaringen till varför så många spenderar så mycket tid djupt inbäddade i 

                                                             
4 Denna siffra är hämtad från föredraget ”Gaming Can Make A Better World” som forskaren och 
spelutvecklaren Jane McConigal (2010) höll på TED CONFERENCES 
(www.blog.ted.com/2010/03/17/gaming_can_make/). 
5 Genom ”The Dark Portal” fick Azeroths medborgare också tillträde till världen ”Outlands”. 
6 Virtuellt är ett begrepp som traditionellt stod för något skenbart och antaget som ännu inte är förverkligat. 
Det sätt som jag kommer använda begreppet syftar inte till något som är motsatsen till verkligt, utan helt 
enkelt som ett samlingsbegrepp för skeenden, företeelser och objekt i ett onlinesammanhang. För en mer 
utförlig, historisk diskussion om virtualitetsbegreppet hänvisar jag till Tom Boellstorffs (2008) studie Coming 
of Age in Second Life.   
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onlinerollspelen står att finna i vardagen och i vänskaperna snarare än i 
narrativet, spelmekanismer, den grafiska presentationen eller teknik. Mitt 
fokus kommer således att vila på den situerade kunskapen jag erhåller från 
att studera görandet och handlandet av spelare genom att själv bli en 
spelare. Hur ser vardagen online ut? Hur spelar man och än viktigare hur 
förväntas man vara och uppföra sig? Vad händer när man rör sig mellan 
offline och online och hur är gränserna mellan de olika positioner som 
spelare rör sig mellan konstituerade? Är de vattentäta eller perforerade och 
läckande? Vilken roll spelar den hårdkodade speldesignen och vilket spelrum 
ges användaren? Genom att studera den situerade, om än svårdefinierade, 
praktik som det innebär att vara en invånare i exempelvis World of Warcraft 
hoppas jag bättre kunna förstå de exklusiva möjligheter dessa speciella 
platser erbjuder och hur de faktiskt förvaltas. 

ATT VÄLJA EMPIRI FÖR ONLINEROLLSPEL SOM 
FORSKNINGSFÄLT 

 
Innan jag gjorde det metodologiska valet att genomföra en deltagande 
observation funderade jag kring andra etnologiskt orienterade ansatser som 
skulle kunna användas. En var att utföra intervjuer med aktiva spelare kring 
ett antal strategiskt utvalda frågeställningar. Härigenom kunde man fått 
reflekterande svar med individuell variation7. Ett annat kunde vara någon 
form av observationsetnografi där man följer enstaka spelare under 
spelsessioner i hemmet, eller genom observationer på ett internetkafé. Här 
blir ett problem att det som ”händer” i yttre mening är att en person sitter 
vid en datorskärm och fingrar på ett tangentbord, medan det meningsfulla 
och meningsskapande skeendet förekommer någon annanstans. En etnografi 
med denna utgångspunkt skulle kräva en stor närhet till spelaren, både 
fysiskt för att uppfatta vad som sker på skärmen, och mentalt genom att 
kontinuerligt ställa frågor om spelarens agerande. Frågor som med all 
säkerhet både skulle distrahera och irritera användaren i fråga då många 
spelmoment kräver fokus. Det skulle också bli en påfrestande närvaro, då 
onlinerollspelen kan vara en tidskrävande verksamhet med nära nog 
dygnslånga sessioner. En annan strategi kunde vara att värva spelare att föra 
dagböcker, och utgå från dem. Det finns också möjligheten att använda 
chattkanaler för att om möjligt få skriftliga utläggningar om spelande av 
spelare. Ett mer konventionellt sätt att närma sig spel, som är vanligt inom 
spelforskning, är att närma sig spelen i dekontextualiserad, generaliserad 
form med utgångspunkt i den explicita texten, vad den säger och vad den 
etablerar som underförstått (se exempelvis Jenkins & Cassel 1998, Murray 

                                                             
7 Se exempelvis Linderoth & Bennerstedt (2007) för en studie med intervjuer av World of Warcraft-spelare. 
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1997). Något som med fördel är tillämpbart på så kallade ensamspel8. Min 
målsättning är dock att närma mig spelen och spelandet med ett 
inifrånperspektiv – vilket gör att onlinerollspelens speciella karaktär måste 
beaktas; vad är det som ska betraktas inifrån, och hur kan ett sådant 
betraktande skapas? 
 
Onlinerollspelens virtuella världar bör inte betraktas på ett säkert avstånd. 
Andrahandskällor har sina förtjänster, och kommer i viss mån att användas i 
denna avhandling, men de specifika betingelser som levandegör dessa 
grafiska världar förstås bäst genom en närgående etnografi. Det är utifrån 
dessa premisser jag valt mitt inifrånperspektiv – en ansats som på intet sätt 
är ovanlig (se exempelvis Turkle 1994, Kendall 2002, Sundén 2003, Taylor 
2006, Boellstorff 2008, Nardi 2010). En turist har nämligen svårt att finna 
sin plats i de virtuella världarna. Lätt igenkännlig på dennes avsaknad av de 
rätta sätten att uttrycka sig och dennes brist på eftersträvansvärda attribut så 
blir mötena inte sällan korta. Det tar helt enkelt tid att i en kollektiv, virtuell 
värld genomgå den socialiseringsprocess genom vilken man lär sig att spela 
rätt, detta kunnande sträcker sig långt bortom vad man kan läsa i spelens 
egna manualer och i dess förskrivna regler (se Taylor 2006:32, Steinkuehler 
& Williams 2006). Vad spelvärldarnas egna, ofta sekundära, narrativ 
tillhandahåller tillsammans med den manual man får med sig hem i spelets 
kartong är inte tillräckliga för att förstå spelandets praktik. För att förklara 
detta måste man utgå ifrån görandet, vardagen och handlingarna.  
 
Som spelare av onlinerollspel är man inte bara konsument utan kanske 
främst producent. Även om vissa reserverat sig gällande huruvida man 
verkligen författar/producerar eller om man endast tilldelas stora 
möjligheter till interaktivitet, agentskap och utrymme för modifikation, så 
kvarstår faktum att på de virtuella plattformarna vävs summan av 
spelvärldsrelaterade aktiviteter samman till något som vida transcenderar 
spelande av ett spel och som i slutändan också utmanar traditionella 
föreställningar om leken som en fri, nästan magisk aktivitet avskild från det 
verkliga livets krav och allvar (se exempelvis Callois 1958, Huizinga 1938). 
Analysen hamnar således långt bortom konventionella ensamspel där man 
som spelare inte sällan får göra sitt bästa för att förlora sig i en värld av 
artificiellt individuerade subjekt. I onlinerollspelen har man möjligheten att 
kastas in i ett slags anti-narrativ; en ögonblickens kontinuerliga, kollektiva 
rörelse i vilken miljontals andra användare gör sitt yttersta för att skapa 
mening stark nog för att göra dessa virtuella världar levbara. Allt fler 
människor väljer att investera en stor del av sitt vakna liv i dessa virtuella 
världar – detta är en kommentar till den reella världens beskaffenhet. Man 

                                                             
8 Spel som spelas av en person åt gången. 
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kan kalla historierna för triviala; man kan kalla den abnorma åtgången av tid 
för absurd och improduktiv; man kan hävda att det finns en riktig värld i 
vilken man kan ha riktiga erfarenheter med riktiga människor med riktigt 
kött och blod. Men man förklarar ingenting, man bara ökar den klyfta som 
redan finns mellan spelarna och belackarna, mellan teknofilerna och 
teknofoberna. Faktum kvarstår att vi nu inte bara har en värld att leva i utan 
flera och i några av dem har jag valt att leva på samma villkor som de andra 
medborgarna.  
 
Min metod har alltså varit etnografi, en deltagande observation som byggt 
på att bli en av spelarna. Rent konkret har detta resulterat i hundratals 
samtal, tusentals upplevelser och lika många skärmdumpar9. Metoden är 
etablerad inom etnologi efter mönster från socialantropologin (klassiska 
texter är t ex Daun 1969, Ehn 1981; 1983), för sådana undersökningar där 
frågeställningarna syftat till att fånga en livsstil eller samvaro som den 
ageras i vardagslivet – något som det i högsta grad handlar om i mitt fall. 
Malinowski (1922:18) skrev: ”Living in the village with no other business but 
to follow native life, one sees the customs, ceremonies and transactions over 
and over again, one has examples of their beliefs as they are actually lived 
through, and the full body and blood of actual native life fills out soon the 
skeleton of abstract constructions” – en passage som sammanfattar mina 
metodologiska val. Det är i vardagen – i det rutinmässiga, ofta kollektiva 
görandet – som onlinerollspelens hjärta pumpar som starkast och det är där 
jag har befunnit mig. Det är där jag har köpt deras varor, dödat deras 
karaktärer, deltagit i ceremonier och möten, tillsammans med andra 
besegrat kraftfulla monster och skaffat mig både vänner och i viss mån 
fiender. Allt via mina avatarer.  
 
De konkreta former jag använt för att dokumentera deltagandet är genom att 
föra anteckningar parallellt med spelandet och genom att ta tusentals 
skärmdumpar. Dessa har varit viktiga ingredienser i mitt 
materialinsamlande. Då det många gånger är svårt att parallellt med det ofta 
krävande spelet hinna föra anteckningar för hand har jag istället fokuserat 
på att flitigt ta just skärmdumpar. I spelet World of Warcraft finns också 
kommandot ”/chatlog” vilket innebär att all chatt automatiskt sparas i ett 
textdokument. Från den dagen jag delgavs denna möjlighet har min 
dokumentation underlättats avsevärt. Allt detta material har varit 
ovärderligt för min analys. Detta arbete baseras alltså på hundratals dygn 
speltid dokumenterat på olika sätt – speltid i flera olika titlar, men främst i 
World of Warcraft – där jag via olika avatarer har socialiserats, varit medlem 

                                                             
9 En skärmdump, eller en ”screenshot” som det benämns i onlinerollspelen, innebär att man fotograferar av 
det aktuella innehållet på skärmen som sedan sparar som en bildfil (.jpeg) på datorns hårddisk. 
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i olika guilder10 och gjort det spelare gör som mest. Jag har också parallellt 
med detta varit aktiv i läsande av diverse forum (såväl officiella som 
inofficiella), databaser, guider och spelarskapad fiktion såsom 
rollspelsberättelser och komiska serier, blivit vän med spelare via andra 
sociala medier och sett hundratals filmer skapade i spelet. Vad jag inte har 
gjort är att tala med speltillverkare eller haft några möten ”IRL”11 utan 
avgränsat mig endast till de virtuella världarna och deras tillhörande 
kanaler. Följaktligen ställer jag mig inte frågor som huruvida den kvinnliga 
avatar jag just talat med ”verkligen” var en kvinna lika lite som att jag ställer 
frågan om alven jag möter online verkligen är en alv. Därmed inte sagt att de 
sätt som genus gestaltas saknar relevans för min förståelse av spelvärldarnas 
praktik, utan endast att min forskning handlar om görandet, relationerna 
och nätverken på de sätt som de levs inne i spelvärldarna. En forskning med 
mer fokus på exempelvis offlinegenus hade krävt andra metoder såväl som 
andra typer av frågeställningar.  Sammanfattningsvis så förbehålls vanligtvis 
information om offlineidentiet för vänner man odlat djupare relation med, så 
att inte ha tillgång till sådana data kom att gälla för mig precis som för mina 
medspelare (se Boellstorff, 2008:61).  

METODOLOGISKA PROBLEM OCH REFLEXIVITET 
 
Forskare av virtuella världar bör enligt gällande metodologiska konventioner 
balansera på marginalen mellan de två världarna; nära nog för att studera 
hur det fungerar men samtidigt med förmågan att koppla loss sig själv intakt 
(se Hine 2000:4, Taylor 2006, Boellstorff 2008). Jag ville studera hur det 
som spelarna själva tar för givet, deras vardag, relaterar till hur de skapar 
mening. Men precis som filosofen Diderot som gång på gång försökte 
analysera texter av sin favoritförfattare men alltid fann sig lyckligt förlorad 
(Ryan 2001:10) – immerserad – så är denna risk närvarande också vad 
gäller mitt val av forskningsmetodik. Genom att anamma ett liknande seende 
som de övriga användarna började mitt vetenskaplig seende att 
marginaliseras. Min välsignelse blev min förbannelse. 
 
Allt oftare fann jag hur hela veckor av intensivt spelande12 inte hade 
genererat en enda fältanteckning, trots att det bland den virtuella världens 
möjligheter ständigt aktualiserades händelser och relationer tämligen 
relevanta för mina ursprungliga syften. Ryan (2001:10-12) diskuterar den 
problematiska relationen mellan just immersion och det kritiska tänkandet 
vad gäller studier av datorspel; om riskerna med ”going native” i en virtuell 

                                                             
10 Kodad organisationsform som spelare av olika anledningar delar med varandra. 
11 IRL är en förkortning som står för ”In Real Life” som flitigt används i virtuella miljöer. 
12 Intensivt spelande kunde innebära tolv timmar under en dag. 
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värld. Men även om man erkänner att den förståelse som min oförsiktiga 
djupdykning har genererat omöjligen stått att finna i andrahandskällor så 
kanske det ändå skulle varit önskvärt med en aning mer distans och ett mer 
strukturerat fältarbete. Att bibehålla en föreskriven distans till spelandet är 
dock problematiskt, något som är uppenbart för alla som spelat 
onlinerollspel intensivt och passionerat under längre tid. Man måste 
nämligen kapitulera och låta sig fångas av de för en utomstående absurda 
sambanden mellan ansträngning och belöning som råder. Att som betraktare 
förstå en tidsuppoffring i storleken tio timmar per dag, åtta dagar i sträck, i 
jakt på ett föremål som utan spelarkulturens meningsskapande processer 
endast är en samling designade pixlar med vissa attribut, skulle vara svårt; 
bara utifrån den virtuella platsens egen logik blir ansträngningen rimlig. 
Med en sådan distans skulle det förföriska i pixlarna följaktligen gått mig 
förbi och således också en central dimension av det huvudsakliga, virtuella 
görandet – det vill säga arbetet med att utveckla och förbättra sin avatar. 
Utan att ha praktiserat ett sådant beteende och skördat dess produkter 
(bättre utrustning! högre status!) skulle jag heller inte ha släppts in i de 
exkluderande grupperingar som spelarbasen organiserar sig i. En illa 
utrustad avatar har tämligen begränsad mobilitet i den virtuella miljön, såväl 
geografiskt som socialt. Samma kritik som Reid (1996) formulerar angående 
bristfälligheten hos de studier av MUD:s13 där källorna endast har varit 
utskrifter av ”händelser” är tillämpbar också på MUD:sens grafiska 
avkomma – att ha tillgång till vad användare sa blir aldrig samma sak som 
att verkligen ha varit där (Hine 2000:23). Clifford Geertz (1983:55-70) 
argumenterar i en artikel för att målet med etnografisk förståelse är nå ”the 
native’s point of view”. För Geertz är kultur en uppsättning symboliska 
former som bäst förstås genom att flytta fokus från regler till en tolkande 
förklaring av vad exempelvis institutioner, handlingar, bilder och yttranden 
betyder för de som lever med dem. Kulturen i de virtuella världarna blir 
endast meningsfull inom dess egna ramar och därför måste etnografen förstå 
och kunna navigera i de aktuella ramverken; jag ville helt enkelt erhålla 
spelarens perspektiv. Precis som Baym (2006:85) påpekar så är det alltså 
avgörande att ha tillgång till deltagarnas perspektiv vid studier av 
onlinefenomen. 
 
Man bör dock ytterligare granska påståendet att interaktion online bör 
erfaras och inte läsas. Sundén (2003:44) påpekar att precis som talad dialog 
så existerar onlinekommunikation i ögonblicket där den utvecklas och löses 
sedan upp; onlinedialog yttras inte främst för att dokumenteras utan 
framträder och tolkas i en viss lokal kontext. Pauser, tempo, geografisk plats 

                                                             
13 MUD står för Multi User Dungeon och är en förlaga till dagens tredimensionella onlinerollspel. Ett MUD är 
textbaserat rollspel i realtid spelat över internet. 
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såväl som avatarernas beskaffenhet, emotes14 och interna relation är 
exempel på faktorer som inte rättvist låter sig läsas i en utskrift. Detta må 
låta uppenbart, men som Sundén (ibid.) påpekar så innebär det faktum att 
onlinedialog ser ut precis som text kan leda till slutsatsen att den också bör 
analyseras som just skriven text. Ett felslut som skulle innebära att forskaren 
missar den unika dynamiken som konstituerar onlinetextualitet. Sundéns 
etnografi är förvisso placerad i en textbaserad, ickegrafisk virtuell miljö 
vilket förmodligen gör hennes reservation än mer relevant, men jag anser att 
resonemanget har samma validitet då det gäller de tredimensionella, 
grafiska onlinerollspel jag studerat. Att dialogen ser ut som text kan 
nämligen förvirra, då det är med text som den huvudsakliga 
kommunikationen äger rum – i vissa fall, inte minst bland goda vänner, 
används även en intern röstchatt eller nedladdningsbara 
andrahandsprogram – men den huvudsakliga delen av dialogen sker i skrift.  
 
Men det är inte som vilken skrift som helst. Över tid har den kommit att bli 
något annat – texten har kommit att uppehålla sig på en slags tredje position 
bortom såväl tal som skrift vilket föranleder viss reflektion. Den både hörs 
och hörs inte. Ett illustrativt exempel är de ofta förekommande 
diskussionerna om att använda versaler, eller som det benämns i 
onlinelingon: ”CAPS” eller ”caps”15. Spelare tenderar att bli väldigt 
provocerade då text med versaler används alltför lättvindigt eller omotiverat. 
Det finns något skrikigt och kränkande i de stora bokstäverna som ofta 
tolkas som aggressivitet och brist på mognad. Ett exempel från World of 
Warcraft följer, där en ivrig försäljare annonserar för en produkt i 
tradechattkanalen med versaler: ”WTS BATTERED HILT 4K PST!!!”16, vilket 
betyder att någon vill sälja föremålet ”Battered Hilt” för 4000 guld och 
önskar ett privat meddelande ifall någon är intresserad. En typisk replik 
skulle vara ”caps?” - en sarkastiskt formulerad fråga som syftar på huruvida 
annonsören är medveten om att denne skriker. En annan typ av respons 
skulle vara att man ber denne sluta med versaler – antingen för att man 
finner det irriterande eller med motiveringen att ingen kommer köpa av en 
säljare som irriterar. Två saker bör dock infogas här: Olika servrar i World of 
Warcraft har olika språkkulturer och därmed också varierande tolerans för 
excessivt bruk av versaler. Dessutom problematiseras det hela av att man 
med kommandot ”/yell” kan få sin avatar att ”skrika” vilket innebär att 
texten blir röd, yttrandet får en större radius och ordet ”yells” ersätter ”says” 
framför utropet i chatten. Detta kan också det väcka irritation men är 

                                                             
14 Emotes är de skriptade handlingar som ens avatar utför ifall man skriver tecknet slash innan och fungerar 
på så sätt berikande för den skrivna kommunikationen i exempelvis World of Warcraft. Skriver man 
exempelvis /dance så kommer ens karaktär att dansa. 
15 Ett uttryck som kommer från ”capital letters” i allmänhet och tangenten ”caps lock” i synnerhet. 
16 WTS betyder Wanting to Sell, ”k” betyder tusen och ”PST” är en förkortning för Please Send Tell. 
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generellt en mer legitim form av skrikande då den kan inkorporeras i ett 
accepterat rollspelande. Sammanfattningsvis så bör talet i onlinerollspel, 
som kommer dyka upp i redogörelser av samtal såväl som forumposter, inte 
läsas som skrift utan som ett yttrande beroende av sin kontext där inte bara 
social dynamik är en faktor utan också normer för hur man talar. När det 
kommer till språkbruket i onlinerollspelen så är det mättat med 
förkortningar, slang och intern jargong varför jag skapat en ordlista som 
läsaren kan bläddra till ifall förvirring uppstår. Begrepp som är centrala för 
ett resonemang kommer dock att omedelbart förklaras i fotnoter. 

AVGRÄNSNING AV MATERIAL OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 
Spelarna är i ett avseende anonyma, som forskare har man inte tillgång till 
de juridiska, fysiska subjekten som sitter bakom skärmarna. Då min 
deltagande observation inte är av slaget konventionell ansikte-mot-ansikte 
interaktion så framträder således nya utmaningar att ta i beaktande. Adderar 
man den vanligt förekommande föreställningen att onlinerollspelens mest 
grundläggande kännetecken är möjligheten för användarna att leka med 
identitet så framträder frågan: Hur ska man förhålla sig till det faktum att 
informanter som talar om sitt aktuella liv har fler möjligheter än någonsin 
att dupera forskaren? (Hine 2000:22). Turkle (1994) undvek i sin i 
sammanhanget uråldriga studie detta dilemma genom att endast rapportera 
onlineaktiviteter som inkluderar informanter hon också träffat i det ”verkliga 
livet”. Givetvis kan man inte utesluta att informanter av olika skäl väljer att 
förvanska sina utsagor, men utifrån den typ av frågor jag önskar ställa är 
denna risk inte nämnvärt större på mitt fält än någon annanstans, och 
kanske inte heller relevant. Väljer en person att vara på ett visst sätt i den 
virtuella världen som inte korrelerar med dennes reella identitet så är det 
likväl detta sätt som får materiella effekter i den lokala, virtuella praktiken. 
Det vill säga att om en användare offline är introvert medan densamme är 
extrovert online så är det dennes extroverta beteende som får betydelse för 
övriga aktörer. Relaterat till detta påstående så följer också att jag förväntas 
behandla de virtuella subjekten som förekommer i min studie med samma 
diskretion och etik som gäller då man redogör för informanter man mött 
ansikte mot ansikte (Hine 2000). Allt annat vore ett underkännande av 
legitimiteten i de virtuella identiteterna.      
 
Även om det är intressant att känna till statistik kring vilka som egentligen 
spelar såväl som möjliga kvantifierbara följder av spelandet (se exempelvis 
Yee 2006a) så vilar alltså min fokus på vad som händer inne i de virtuella 
världarna. Till saken hör också att min erfarenhet från fältet visar på en 
generell ovilja bland mina medspelare att i någon större utsträckning avslöja 
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detaljer kring sina offline-identiteter, en hållning inte bara att respektera 
utan också att behandla som en indikation på hur relationen mellan livet i 
och utanför onlinerollspelen faktiskt kan se ut. Värt att notera är att Sundén 
(2003) som studerat ett MUD vid namn WaterMoo och Boellstorff (2008) 
som forskat om Second Life båda, med framgång, varit explicita med sin 
forskarroll. Varför detta inte visade sig vara en fungerande strategi för mig 
kan jag inte med säkerhet säga, men två möjliga förklaringar är: för det 
första så passar inte en etnograf in i exempelvis World of Warcrafts 
fantasyuniversum. Mitt i, låt säga, en episk strid mellan Orcer och Alver 
framstår helt enkelt den akademiska gästen med anteckningsblocket ganska 
apart, medan Sundén (2003) såväl som Boellstorff (2008) hade 
forskningskontor, något som visade sig fungera utmärkt i de mer realistiska 
virtuella världar de närmat sig. För det andra så vill jag påstå, med 
hänvisning till min läsning av deras rapporter från respektive fält, att 
förekomsten av användare som intellektualiserar och teoretiserar sitt eget 
virtuella medborgarskap verkar vara betydligt mer frekvent, något jag antar 
går att härleda till en högre snittålder men också andra sociokulturella 
markörer. Där de av sina informanter ofta möttes av en uppriktig lust att bli 
studerad så möttes jag av misstro, oförståelse och skepsis.  
 
På ett huvudsakligt plan är dock mitt val av metod inte en följd av 
användarnas ovilja att tala om sin offlineidentiet utan en följd av min vilja 
att studera de virtuella världarna i sin egen rätt (se också Taylor 2006, 
Boellstorff 2008) – att ta dessas kontextuella betingelser på allvar men utan 
att hänfört bländas av det nya. För att upprätthålla denna balansakt krävs 
egentligen inte speciellt mycket arbete. För det första så betraktar jag de 
virtuella världarna som en expansion av livsytan – inte som något avskilt, 
inte som ett mimesis – utan helt enkelt som platser där människor med 
olika social, kulturell, etnisk och geografisk bakgrund erbjuds andra 
premisser att bygga ett samhälle tillsammans på. De virtuella världarna 
refererar ständigt till den reella världen men går inte till fullo att härleda till 
den. För det andra så är det ju främst i de virtuella världarna som 
meningsskapandet, kulturbyggandet och interaktionen i allmänhet äger rum. 
Att studera dessa på någon annan plats än där de faktiskt äger rum framstår 
för mig onödigt och kanske till och med omöjligt.  
 
Det faktum att jag som forskare påverkar de virtuella världarna kräver viss 
reflexiv eftertanke. Emedan detta i viss utsträckning också gäller alla 
etnografer så uppkommer en annorlunda typ av problematik på grundval av 
mitt fälts beskaffenhet. Dels så har de avatarer jag använt kommit att bli en 
integrerad del av den stratifierade, hierarkiska praktiken som onlinerollspel 
visade sig vara. Under senare delen av min forskning var jag en veteran på 
servern Argent Dawn i World of Warcraft. Flera av mina karaktärer var 
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täckta med åtråvärd utrustning, eftersträvansvärda titlar och över mitt 
huvud svävade under en tid ett prestigefyllt guildnamn många önskade. 
Detta och mängder av andra faktorer, som att jag påverkar utkomsten av 
strider eller jag utifrån min spelstil hamnar i vissa sammanhang snarare än 
andra, är speciella faktorer att ha i beaktande. 
 
Slutligen vill jag nämna det jag inte kommer att studera. För det första har 
jag inte tittat på problematiskt användande av onlinespel. Linderoth & 
Bennerstedt (2007) påpekar i studien Att Leva med World of Warcraft, där 
de följt tio ungdomar som spelar World of Warcraft, att det blivit vanligt att 
tala om problematisk högkonsumtion som (datorspels)beroende trots att det 
inte finns någon väletablerad klinisk diagnos som stödjer denna terminologi 
i nuläget. Seay & Kraut (2007) kommer i sin studie ”Project Massive: Self-
Regulation and the Problematic Use of Online Gaming” fram till att det 
främst handlar om att spelare med en bristande förmåga till självreglering 
tar med sig detta problem till spelvärldarna medan den stora majoriteten av 
användarna inte har sådana problem. Griffiths & Davies (2005) jämför 
högfrekvent datorspelande med TV-beroende. Skulle jag själv fördjupa mig i 
ämnet så måste filosofiska frågor om antagna ontologiska dikotomier och 
normativ förförståelse utredas. Klart är i alla fall att många spelare, inte 
minst jag själv, har spenderat en avsevärd portion tid på dessa virtuella 
arenor. Yee (2006) har exempelvis kommit fram till att den genomsnittliga 
onlinerollspelaren spenderar 21 timmar i veckan på sitt spel.  
 
Jag kommer heller inte explicit att studera den speltekniska kompetens som 
man som spelare måste behärska för att kunna göra framsteg i den virtuella 
geografin. Bemästrandet av sin avatar och ett effektivt användande av 
spelmekaniken är inte bara tillfredsställande då man tillsammans med andra 
eller ensam klarar utmaningar som speldesignen presenterat, utan också ett 
rörligt mål man ständigt jagar. För att nå dit övar man, man läser guider och 
experimenterar17. För en djupgående studie av just lockelsen i att besitta 
kompetens i World of Warcraft se Nardis (2010) My Life as Night Elf Priest.  

OM FORSKARENS FÖRSTA MÖTE MED ETT  
EXKLUDERANDE FÄLT 

 
Att vara välvilligt nyfiken och bli bestraffad är en smärtsam kombination, 
samtidigt som man sällan lockas av det som saknar exklusivitet. Ingen är 
riktigt välkommen där alla är välkomna. För att sammanhållningen i en 

                                                             
17 Ett av mina starkaste minnen är då jag nådde arenaratingen 1800 med en avatar iklädd till stora delar dålig 
utrustning (”green gear”). Detta är en rating som typiskt nås av välutrustade spelare vilket krävde att jag och 
min partner bemästrade våra klasser på en nivå över våra motståndare för att en seger skulle vara möjlig. Vi 
”handikappade oss själva” för att öka utmaningen. 
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grupp ska vara attraktiv måste det med nödvändighet finnas ett ”de andra”. 
Några mot vilka man kan kontrastera sig själv, varefter gruppens konturer 
framträder med önskvärd tydlighet. Batailles (1949) exemplifiering är mest 
radikal, då han menar att Aztekerna faktiskt inte offrade människor till 
solguden till följd av någon egentlig övertygelse, utan detta gjordes för att 
man genom att dela skammen i en blodig överträdelse på ett avgörande sätt 
stärkte sammanhållningen i gruppen. Samma praktik finner vi också hos 
situationisterna, som under ledning av Guy Debord med jämna mellanrum 
uteslöt medlemmar på dubiösa grunder (Jappe 1999). Det var inget 
personligt gentemot dem som blev offer för taktiken, endast ett stärkande av 
banden mellan de övriga medlemmarna. Dessa extremer av medveten 
exkluderande praxis återfinns inte i onlinerollspelen, men samma 
mekanismer verkar vara i spel. 
 
Jag var nyfiken och blev bestraffad. Min föga storslagna entré i 
onlinerollspelet EverQuest var en darrig sådan. Året var 2003. Likt en virtuell 
Bambi stapplade jag in i den virtuella geografin helt utan vägledning, inte ens 
en karta tillhandahölls i den papplåda jag burit hem. Norrath, som världen 
heter, var inte tänkt att observeras eller abstraheras; bara de hängivna 
accepterades. Det fanns inget övergripande narrativ att enkelt svepas med av, 
inga vänner att be om hjälp och endast ett skrattretande litet svärd och en 
grön tygdräkt som på intet sätt skulle kvalificera sig till epitetet mäktigt. För 
mig framstod det som att alla andra visste precis vart de skulle, de flyttade 
sina avatarer med en målmedvetenhet som skrämde betydligt mer än den 
inspirerade. Och varför skulle de göra annat än att syssla med sitt eget? 
Spelarna är inga försäljare, inga affärsidkare som skulle se någon nämnvärd 
nytta i att hjälpa någon som på intet sätt har bevisat ett engagemang och än 
mindre ett kunnande. För dem var jag bara ännu en nybörjare som 
fascinerades av den absurditet som de bättre kände som sin värld. 
 
I närheten av min födelseplats stod en liten krigare och kämpade frenetiskt 
mot en gigantisk spindel. Kampen tedde sig ojämn, den lilles hopplösa kamp 
mot den stora fick en grafisk materialisering. En öppning blottades, en chans 
att bli en av dem som vet precis hur man ska föra sig och som hade ett större 
mål än att dumt titta på, lockade mig till att heroisk ingripa i striden. Men 
alltmedan spindeln närmade sig sin död började besynnerliga förkortningar 
att upprepas likt ett mantra i chattrutan: ”KS! KS! NoOB! NoOB! FU! FU!“. 
Mitt första möte med den exkluderande terminologin, den effektiviserade 
begreppsapparaten, slutade självklart i total förvirring. Eftersom jag 
omöjligen kunde föreställa mig att ett sådant heroiskt tillskyndande kunde 
vara kränkande, så utgick jag från att det här var Norrath-invånarnas 
besynnerliga sätt att säga tack. Även om ett frö av tvivel såddes då vår 
tämligen ensidiga dialog fick ett sådant abrupt slut. Den otacksamma 
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Halflingen18 vände mig nämligen ryggen och sprang därifrån, trots att jag 
förklarade att min insats var villkorslös och inte förutsatte några tacktal. För 
att erhålla någon slags förståelse för vad som egentligen hade utspelat sig där 
på fältet kring spindelkadavret så sökte jag upp ett lexikon på Internet, i 
vilket de populäraste EverQuest uttrycken fanns förklarade19. Det visade sig 
till min förskräckelse att ”KS” betyder Kill Steal, vilket innebär att någon 
lägger sig i en strid och reducerar initiativtagarens erfarenhetspoäng genom 
att de förflyttas till den nya kombattanten. Alltså en ful gest, som man 
uppmanas att undvika. ”Noob” är en omskrivning för Newbie, vilket helt 
enkelt betyder nybörjare; gröngöling, turist. Slutligen har vi ”FU” som inte är 
något annat än en omskrivning för Fuck You, med andra ord: Dra åt helvete 
din okunniga nybörjare du stjäl erfarenhetspoäng från mig trots att jag 
varken behöver eller har bett om din hjälp.  
 
Jag var välvilligt nyfiken och blev bestraffad. En normaliserande sanktion 
riktades mot mig i form av verbala angrepp för att markera ett brott mot en 
norm ingen hade förklarat för mig. Det här stod inte att läsa i någon manual 
lika lite som att spelets design i sig reglerade mina handlingsmöjligheter. 
Spelarkulturen framstod som disciplinerat självreglerande och just då ganska 
tuff. Gränssnittet hade sina uppenbara begränsningar, men de oskrivna 
reglerna var de som bryskt skulle internaliseras i min virtuella kropp. Platsen 
detta utspelade sig på saknade synliga tillgängliga strategier, men praktiken 
var likväl exkluderande och intern. Turisten måste förbli turist så länge denne 
fortfarande envisas med att bo någon annanstans. Jag offrades knappast för 
de obetydliga erfarenhetspoäng som gick förlorade, de var ingen solgud; jag 
offrades för att gruppen skulle bibehålla sin exklusivitet och för att de band 
som håller samman gruppen av erfarna spelare skulle stärkas. Spelaren jag 
mötte var ingen ”noob” just därför att jag var en ”noob”. 
 
Om man nu likt Hine (2000) menar att en fruktbar virtuell etnografi 
förutsätter en balans mellan ”going native” och en kritisk distans till sitt 
deltagande så var jag endast halvvägs. Mina frågeställningar var ständigt 
närvarande i mitt deltagande. Och trots att jag till viss del lärde mig 
uppskatta spelets väl avvägda relation mellan ansträngning och belöning, 
och dessutom lyckades tillskansa mig tillräckligt av de koder som förutsätts 
för att röra sig i EverQuests värld, så förstod jag fortfarande ingenting. 
Varför någon skulle spendera det mesta av sin vakna tid med att sträcka ut 
sig själva på dessa virtuella arenor var ännu ett absurt mysterium; ett 
irrationellt och besynnerligt val. Människor fiskade, sydde kläder, gick på 
fester och dödade fiender på löpande band, men för vilket syfte? Det fanns 

                                                             
18 Halfling är en av de raser man kan välja att spela som i EverQuest. 
19 www.eqdruids.com/reference/acronyms.htm  
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inget metanarrativ som belönade dem, endast ett kaos av tillsynes obetydliga 
livsöden som i sin fullständiga improduktivitet framstod som om inte löjliga, 
så i alla fall fullständigt meningslösa. Trots min skepsis så fanns dock den 
initiala känslan kvar; en forskares längtan efter att förstå. Därför bestämde 
jag mig för att prova ett annat onlinerollspel, det science fiction-inspirerade 
Anarchy Online.  
 
Min entré i Anarchy Onlines värld Rubi-Ka var försiktigt avvaktande. De 
normaliserande sanktioner som hade riktats mot mig under min vistelse i 
EverQuest hade satt spår som avspeglades i mitt agerande. Olust inför 
tanken att återigen omhuldas av ett rykte som nybörjare forcerade mig ut i 
marginalen. Likväl blev min första karaktär ett fiasko, en amatörmässig 
skapelse med illa placerade attribut och skrattretande meriter. Något hade 
dock väckts i mig allteftersom jag genom allehanda forum fick riktlinjer för 
skapandet av en effektiv avatar samtidigt som jag genom spelerfarenhet 
fångade upp alltmer kunskap kring spelmekanismerna. Inofficiella forum 
fyllda med guider, tips, kartor och andra spelarskapade hjälpmedel blev 
mina vägvisare. På dessa, officiella såväl som inofficiella, forum fann jag från 
välvilliga spelare en stark vilja att hjälpa, en altruistisk skola för noobs som 
inte längre ville vara noobs om man så vill. Det var något som drev mig till 
att konstruera ytterligare en karaktär, en avatar, som skulle bli mitt verktyg 
att sträcka mig ut i den virtuella världen i vad som skulle bli månader. Denna 
gång var spelet alltså Anarchy Online. Min nya karaktär värvades tidigt av en 
stor guild som hette Angels of The Night, som då innefattade ungefär 700 
medlemmar.  
 
I början stod jag likt alla andra lågt i rang men alltmedan min avatar blev 
starkare så höjdes också min status. Jag hamnade i facket av spelare som 
investerar all sin tid online för att samla på sig de allra bästa föremålen, och 
deltog inte särskilt ofta i de mer sociala aktiviteterna som erbjuds. 
Meningsskapandet var överväldigande och det som tidigare framstått som 
ett diffust och irrationellt samband mellan ansträngning och belöning var nu 
självklart. Helt plötsligt fanns det inget avskräckande i att i flera dagar i 
sträck döda samma fiende i hopp om att det någon gång på dennes kadaver 
skulle finnas en del till ett axelskydd. Över tvåtusen gånger var jag för övrigt 
tvungen att förpassa en viss fiende till den andra sidan innan jag fann 
objektet jag jagade20. Jag dräpte monstret, undersökte liket och väntade 
sedan de fem minuterna det tog för monstret att återfödas innan jag 
attackerade det igen. När det återfötts gällde det att vara snabb att attackera 
det, att reservera det så att säga, så att inte någon annan oartig spelare hann 

                                                             
20 Att döda en fiende för att sedan ta objekt från dennes lik kallas att ”loota”, ett begrepp som kommer från 
engelskans ”plundra”. Begreppet loota används i samtliga onlinerollspel jag spelat.  



 

16 

före21. Väntan var aldrig onödig, alltid nödvändig och ändamålsenlig.  

DEN EXPLICITA FORSKARROLLEN 
 
Till en början fanns vetenskapen alltid där. Som en lins framför mitt öga 
präglade den mitt seende, och väckte ständigt tankar om möjliga teoretiska 
kopplingar. Vid flera tillfällen under min tid i Anarchy Online försökte jag 
också lyfta min forskarroll till ytan i samtal med mina vänner. Efter ett par 
misslyckanden började jag ana ett mönster, en tendens som nådde sin 
kulmen i ett samtal med en mycket god vän i min dåvarande guild Angels of 
The Night. Suki var en verbal, profilstark avatar högt uppe i guildens hierarki 
och det var under ett typiskt moment av väntan på en viss fiendes återfödelse 
som jag tog initiativet. Dialogen kretsade kring obetydligheter och 
stämningen var familjär. Det var min tro att efter att ha bevisat min 
hängivenhet, efter att ha blivit en av dem, så skulle en trovärdighet och ett 
visst handlingsutrymme per automatik följa. Således började jag berätta om 
forskningsprojektet, som ännu var i startgroparna, jag redogjorde kortfattat 
och enkelt för ett par av mina frågeställningar varefter jag, då spelandes min 
avatar Coffy, försiktigt undrade ifall Suki kunde överväga att bli en av mina 
informanter:   
 

Coffy: Do you think it would be possible for me to discuss these matters a bit 

more in depth with you sometime when it’s suitable? For my research that is. 

 
Tystnaden som följde var allt annat än tyst. Tydligen hade jag, tvärtom mina 
förhoppningar, gjort mig skyldig till ytterligare en överträdelse. Ett tabu 
synliggjordes och bestraffningen var denna gång mer respektfull, men inte 
desto mindre bestämd. Hon förklarade att hon på intet vis var intresserad av 
att tala om något ”OOC” (out-of-character)22. Bland hennes uppsättning av 
positioner i Anarchy Online fanns inte talet om hennes spelande på en 
metanivå. För Suki var gränsen mellan det hon refererade till som de två 
världarna skarp och nödvändig, ett förhållningssätt som bland spelare inte är 
typiskt men heller inte sällsynt. Jag kunde ha bett henne att villkorslöst, utan 
möjlighet för egen vinning, hjälpa mig att erhålla ett speciellt föremål. Suki 
hade med största sannolikhet svarat ja på en sådan förfrågan precis som att 
jag förmodligen skulle gjort detsamma, trots att denna tjänst kunde ta 
timmar i anspråk. Att låta sig intervjuas visade sig å andra sidan var en 
omöjlig och oartig förfrågan; ett övertramp. Kanske fick jag representera ”de 

                                                             
21 Många följde den oskrivna regeln att ifall en spelare markerade att denne väntade på en viss fiende så drog 
man vidare, men långt ifrån alla. Att vänta på återfödelse, eller på ”spawn” som det kallas, brukar benämnas 
som att ”campa”. 
22 Out-of-character syftar på de gånger man talar utanför vad som förväntas av ens avatar – som ifall man 
berättar att spaghettin kokar på spisen. Motsatsen är ”IC” vilket helt enkelt betyder In-Character. 
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andra”. De moraliskt panikslagna, de oförstående, de som kallar spelandet 
för överflödigt och improduktivt, de som kallar detta för ett fattigt mimesis – 
en misslyckad, halvfärdig digital avbild där misslyckade människor kan låta 
sina misslyckade begär efter flyktvägar finna utrymme. Jag fick representera 
ett seende Suki inte ville låta sig ses av. 
 
Helt utan framgång försökte jag förklara att jag inte alls var intresserad av 
huruvida hon var arbetslös, blyg eller hur gammal hon var – eller för den 
delen om hon också i den reella världen var befäst med epitetet kvinna. Mitt 
intresse var ju inte att undersöka om det seglivade narrativet med den 
ensamma datorspelaren vars ensamma rum endast lyses upp av skärmens 
flackande sken var riktigt eller inte; det var ju vad som skedde inne i de 
virtuella ramverken som var och är mitt intresseområde. Detta räddade 
ingenting. Jag var avslöjad och ytterligare en normaliserande sanktion 
riktades mot mig. Vår relation reparerades med tiden, och jag tror inte att 
någon annan i organisationen blev varse min dubbelnatur – det var 
åtminstone ingen som konfronterade mig med det. Det gick inte heller att 
avläsa någon förändring i medlemmarnas beteende gentemot mig. Tvärtom, 
men knappast till följd av mitt klavertramp, så steg jag i graderna 
allteftersom min avatar blev starkare och sakta men säkert närmade sig den 
högsta nivå man då kunde nå vid denna tidpunkt, samtidigt som jag var 
utrustad med föremål som endast en minoritet av spelarna hade. En dag 
kom också utmärkelsen. Jag blev befordrad till en av då fyra generaler för 
guilden Angels of The Night och dess cirka 700 medlemmar. Sannerligen; jag 
var lyckligt förlorad. Vid ett par tillfällen under de följande åren, främst då i 
World of Warcraft, provade jag återigen att vara öppen med min 
forskarroll23. Mottagandet varierade. Vid några av dem fick jag återigen ett 
skeptiskt bemötande medan ett flertal mest kom att handla om vilket 
”drömjobb” det verkar vara att få spela World of Warcraft och samtidigt få 
betalt. Utfallet blev dock alltjämt otillfredsställande, med undantag för ett 
par få exempel. Möjligen hade en större envishet kunnat belönas men med 
analytisk distans kan man dock påpeka att min målsättning att leva det 
virtuella skeendet på samma villkor, sida vid sida, med andra spelare inte 
friktionsfritt låter sig möta en uttalad forskarroll. Den typ av särbehandling 
som följer – positiv som negativ – motverkar mina etnografiska syften: att 
leva som dem och att observera dem såväl som mig själv. 
 

WORLD OF WARCRAFT 2005-2010 
 
                                                             
23 Huruvida ett mera envist förfarande gällande öppenheten kring min forskarroll hade skapat en acceptans, 
önskad eller oönskad, för mina dubbla roller kan jag endast spekulera i. Exempel på forskare vars uthållighet 
belönat sig är Wrethander-Blidings (2004) fältarbete på en skola.  
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2004 lanseras speltillverkaren Blizzards World of Warcraft, något som kom 
att förändra onlinerollspelsgenren för alltid. När jag klev in i denna värld var 
allt annorlunda. Den rationella, effektiviserade och målmedvetna 
spelartypen jag kommit att bli präglade min skyndsamma framfart i Azeroth. 
Jag läste på forum, förkovrade mig i guider och effektiviserade mitt 
användargränssnitt. Det underlättade också att alla de oskrivna, 
spelargenererade reglerna på många sätt var de samma. Något som kan 
framstå anmärkningsvärt men som lätt förklaras med att stora delar av 
spelarbasen från äldre onlinerollspel, precis som jag, flyttade sin fokus till 
World of Warcraft och blev snabbt tongivande genom vår bekantskap med 
hur virtuella världar fungerar. Min resa i World of Warcraft, som kom att bli 
hela fem år, hade startat och för mig rymde den nya världen en social och 
kulturell rikedom som gjorde nostalgi överflödig. Man kan tycka att det är 
förvirrande och onödigt spretigt att denna studie kom att inkludera flera 
onlinerollspelstitlar. En sådan kritik har substans då spelarkulturerna i viss 
utsträckning är situerade, heterogena och föränderliga. Men styrkan i att 
min forskning erhåller en historisk auktoritet, och den fördjupade förståelse 
som följer av det, vägde tyngre. Mitt perspektiv, mina avatarer och mitt sätt 
att navigera på de virtuella arenorna är ju också en följd av den resa jag gjort 
och då således även min forskning. Lägger man till att jag också samlade på 
mig unika erfarenheter av intresse för min forskning även före World of 
Warcraft, blev valet lätt. Avslutningsvis så vill jag påstå, utifrån min långa tid 
på de olika fälten, att även om premisserna på många sätt är olika i 
EverQuest, Anarchy Online och World of Warcraft så opererar de olika 
spelarkulturerna på så pass likartade sätt att en generalisering är legitim. 
Min etnografi har ju dock främst tagit plats i World of Warcraft och därför 
kommer dess värld att vara studiens huvudsakliga objekt. 
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Bild på min priest Vima i staden Undercity. 

 

FORSKNINGSSAMMANHANG 
 
Generellt så knyter avhandlingen an till flera olika vetenskapliga 
diskussioner. Först och främst så anser jag den i allra högsta grad vara en del 
av den klassiska etnografins historia. För precis som Mead (1928), Mary 
Douglas (1966) eller Malinowski (1922) så har också min deltagande 
observation haft som mål att under en längre tid leva i ett sammanhang för 
att förstå aktörernas praktik, beteende och ceremonier. Jag ville själv försöka 
inta onlinerollspelarnas perspektiv (Geertz 1983). Att parametrarna för det 
virtuella livet är annorlunda beaktas självklart men jag anser att likheterna 
är fler än skillnaderna och önskar därför att bibehålla en nykterhet inför vad 
som egentligen är häpnadsväckande och fascinerande med de virtuella 
världarna. I sin mest avskalade form handlar det ju om människor som 
tillsammans med människor skapar kultur och bygger samhälle på en 
tekniskt medierad plattform. I samma etnografiska tradition, fast med fält 
som liknar och överlappar mitt eget, är det främst två studier som jag vill 
framhålla som betydelsefulla. Först vill jag nämna Taylors (2006) Play 
Between Worlds – Exploring Online Game Culture där hon under en fyra år 
lång period kom att bli en integrerad del av spelarkulturen i EverQuest. 
Hennes fokus vilar precis som min på spelarna och vad de gör och inte gör. 



 

20 

Hon ställer relevanta frågor om offline kontra online, om genus i relation till 
spelandet och om intellektuell egendom. Den andra studien jag vill nämna är 
Boellstorffs (2008) Coming of Age in Second Life där han under mer än två 
år utförde sin forskning genom avataren ”Tom Bukowski” i Second Life. 
Genom att leva bland de andra invånarna kunde han i klassisk antropologisk 
anda observera och studera deras beteende i relation till exempelvis genus, 
pengar, konflikter, samspelet mellan själv och grupp och antisocialt 
beteende. Boellstorff vill visa att virtuella världar bygger på den mänskliga 
förmågan till kultur som i sig är lika gammal som mänskligheten i sig. 
Likheterna mellan dessa två studier och min egen är betydligt fler än 
skillnaderna, då jag precis som dem framhåller vikten av att betrakta de 
virtuella världarna som sammanhang nog i sig, av att inte ”turista” utan att 
bli en integrerad del av spelarkulturen samt en nykterhet inför vad som 
faktiskt är värt att studera.  
 
Jag vill också nämna Jenny Sundéns (2003) Material Virtualities som är en 
etnografi utförd i MUD:et WaterMoo. Inte minst har Sundéns feministiska 
analys av förkroppsligande online varit mycket användbar. Också Bonnie A. 
Nardi (2010) har skrivit en etnografi, fältet i hennes My Life as a Night Elf 
Priest är World of Warcraft där hon under mer än tre år utfört deltagande 
observation i jakt på svar om bland annat aktörsteoriers lämplighet, 
beroende och estetik. Corneliussen & Rettbergs (2008) antologi Digital 
Cutlure, Play and Identity: A World of Warcraft Reader har samlat ett 
flertal artiklar om World of Warcraft av forskare med insikt om och 
erfarenhet av det aktuella fältet. Till den antologin bidrar etnologen 
Charlotte Hagström (2010) som också hon intresserat sig för World of 
Warcraft, bland annat om vad som styr spelares val av namn på sina 
avatarer. Sist i kategorin av virtuella etnografier är Lori Kendalls (2002) 
Hanging Out in the Virtual Pub som tar plats i ett MUD som heter BlueSky. 
Kendall studerar hur användarna förhandlar sitt genus där och kommer 
fram till, i kontrast till en vanlig föreställning, att användarnas 
onlineidentitet hamnar betydligt närmare deras offlineidentitet än vad som 
antogs av tidigare internetforskning. För mer generella diskussioner om 
etnografier på nätet har jag främst använt mig av Hine (2000 och 2005) och 
Svenningsson m.fl. (2003). 
 
Spelforskning som fält växer ständigt och av de många titlar som inte 
specifikt fokuserar på kollektiva, virtuella miljöer men likväl haft betydelse 
för mitt arbete vill jag framhålla Aarseth (1997), Murray (1997) Juul (2005) 
och Salen & Zimmerman (2004). När det kommer till klassisk lekteori är det 
främst Johan Huizingas (1938) Homo Ludens och Roger Callois (1958) Man, 
Play and Games som jag använt. 



 

21 

DISPOSITION 
 
Studien består av sju kapitel. Kapitel 2 är en presentation av främst World of 
Warcrafts formella premisser, där jag genom att beskriva spelens generella 
drag såsom speldesign, rörelse, historia, estetik, teknik, narratologi och 
kosmologi och vilka val man som spelare ställs inför vill etablera en 
förståelse för hur de strukturella förutsättningarna för det virtuella spelandet 
är beskaffade. I kapitel 3 flyttas fokus från struktur till görande och kan 
liknas vid en dagbok. Metoden grundar sig på ett antagande om att den mest 
fruktbara ansatsen för att beskriva spelandets vardagliga praktik var genom 
en detaljerad redogörelse för en helt vanlig dag i World i Warcraft. I kapitel 4 
kommer jag att teoretiskt problematisera kropp kontra själ, reell identitet 
kontra virtuell identitet och presentera en teori för virtuellt 
förkroppsligande. För att illustrera detta följer sju fallstudier som ska 
exemplifiera hur spelare förvaltar de specifika premisser som de virtuella 
världarna erbjuder när det kommer till lek med identitet. Kapitel 5 kretsar 
kring det jag valt att kalla läckage. Här kommer jag att undersöka 
onlinerollspelens flytande gränser utifrån dikotomierna offline/online, 
spelarkultur/speltillverkare och spel/ickespel. Kapitel 6 är en djupdykning i 
en central dimension av spelarkulturen – nämligen de av spelarna 
upprätthållna normerna som reglerar beteende. Jag kommer här att visa på 
olika sätt som de upprätthålls av sociala sanktioner såväl som hur de 
utmanas och töjs. Kapitel 7 består av min avslutande diskussion.  
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2.  
 

OM ONLINEROLLSPELENS FORMELLA 
BESKAFFENHET 

 
 
Till mitt syfte hör målsättningen att studera de sätt som spelarna faktiskt 
förvaltar, förhandlar och praktiserar de möjligheter som presenteras i de 
virtuella världarna. För att detta ska vara möjligt måste man mer precist 
förstå de strukturella betingelser som förvisso inte bestämmer, men likväl 
formar, spelarnas situerade praktik. I detta kapitel kommer jag således att 
mer deskriptivt redovisa World of Warcrafts formella beskaffenhet, först 
med utgångspunkt i spelets karaktäristika och sedan utifrån avatarerna.  

SPELET 

 
World of Warcraft är inte schack24. De strukturer och den design som utgör 
arenan på vilken spelarbasen lever sina virtuella liv är först och främst en 
föränderlig och förhandlingsbar plattform men den hårdkodade speldesign 
kärnan spelar fortfarande en roll och därför ska den beskrivas och analyseras 
utifrån dess historia, funktionalitet, design, teknik, spelbarheten samt den 
känsla av plats som den genererar.  
 

Onlinerollspelen och dess historia 
 
Dagens onlinerollspel – dess spelarkultur såväl som dess speldesign – bär ett 
tydligt arv från MUD-traditionen. 1979 kom det allra första, ”Mud125”, 
utvecklat av Richard Bartle och Roy Trubshaw från Essex University. En mer 
utförlig historik av MUD:ens historia går att finna i hos exempelvis Taylor 
(2006) och Kendall (2002), här nöjer jag med att konstatera att MUD:s är de 
första kollektiva, virtuella spelvärldarna. Den mest avgörande skillnaden, 
förutom omfattningen då, är att man i MUD:s förväntas navigera med hjälp 
av skrivna kommandon i en tvådimensionell värld; sådan är dialogen mellan 
ett MUD och användaren. Så här kunde det se ut när jag själv provade att 
spela Mud1: 
 

Road opposite cottage  

                                                             
24 Spelforskare som exempelvis Salen & Zimmerman (2004) har argumenterat för att det inte finns någon 
principiell skillnad mellan exempelvis traditionella brädspel å ena sidan och datorspel å den andra. 
25 MUD1 finns fortfarande: www.british-legends.com/  
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You are standing on a badly paved road with a cemetry to the north and the home of a 

grave-digger to the south. An inscription on the cemetry gates reads, ”RESTING PLACE 

OF LOST SOULS”. 

Jag> South 

You are standing on a path which leads of a road to the north, to a cottage south of you. 

To the west and east are separate gardens. 

Jag> South 

You are standing in a oddly shaped hall. To the south is a doorway, the east is a archway, 

and some dark forbidding stairs leads upwards to the southeast. Immediately to the 

west is a fitted wardrobe and some eerie, granite steps to the southwest lead downwards 

to the cellar. The kitchen door is locked shut. 

Jag> Investigate wardrobe 

You have to try something else, I don’t understand the first word (which should be an 

action) 

Jag> Go west 

You are inside the fitted wardrobe. The only apparent exit is to the east, into a  

hallway.There is a furled umbrella here.A moth-eaten fur coat lies strewn at your feet. 

An aged scroll has been placed here. 

Jag> Take umbrella 

Umbrella taken. 

Jag> Read scroll 

”From beneath the crystal curtain, Salt to west and hard to cross, Go south to the death 

so certain, Though follow me and have no loss… South again, the danger stronger, Once 

more, or you feel the spray, Travel on that way no longer, Southeast, else you you slip 

away.” 

Limejello the enchantress tries to enter your room but it is too small for you both. 

Jag> Out 

Jag> Who Limejello 

Limejello the enchantress is playing. 

Vaneigem is playing. 

Limejello the enchantress has stolen the umbrella from you! 

 
Detta utdrag illustrerar väl hur kommunikationen mellan spel och spelare 
var konstruerad i Mud1. Spel av Mud1:s karaktär var alltså kollektiva, såsom 
här då Limejello inte rymdes i garderoben jag ockuperat och sedan även 
valde att stjäla mitt nyfunna paraply(!). Mängden av simultana spelare i 
tidiga MUD:s kunde vara allt ifrån ett par enstaka användare till ett 
hundratal. Introducerandet av en kollektiv dimension till spelandet är dock 
där det verkligt intressanta vilar. Dislokationen av den konversationella 
strukturen mellan program och användare skedde genom att tillåta spelare 
att inte bara interagera mot de förprogrammerade karaktärerna, utan att 
också dela den virtuella platsen med andra aktörer. Med ens var spelet mer 
än en kodad materialisering av en eller flera ingenjörers vision, det blev en 
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plattform för att finnas till på ett annat sätt i en annan värld. Men detta var 
1978 och följaktligen var den tillgängliga tekniken av ett annat slag. På slutet 
av 1990-talet fanns förutsättningarna för att transformera MUD:sen till 
något annat. För att markera det historiska brottet mot MUD:sen, och 
samtidigt framhäva den masskollektiva dimensionen i samtida 
onlinerollspel, valdes begreppet MMORPG – vilket står för "massively 
multiplayer online role-playing games." 1996 lanserades Meridian 59 och 
sedan dess har marknaden svämmats över av titlar som Ultima Online 
(1997), EverQuest (1999), Anarchy Online (2000), Asheron’s Call (2000), 
Dark Ages of Camelot (1999), World of Warcraft (2004), Lineage 1 och 2 
(1998/2004), Star Wars Galaxies (2003), Eve Online (2003), Warhammer 
Online (2008) och Age of Conan (2008). 
  

Om plats och geografi 
 
När man skriver in sitt användarnamn och förflyttas in i World of Warcraft 
så rör man sig från att vara offline till att bli online. Jag kommer att 
undersöka komplexiteten i den förflyttningen, men klart är att nya 
möjligheter uppstår då ens livsyta expanderas med ett nu tillgängligt, 
förkroppsligat virtuellt aktörskap. Man är på en annan slags plats där man 
kan göra andra slags saker – såsom att utföra etnografi, gå på fester, handla 
på auktion eller kasta eldbollar. En plats som kan engagera och skapa 
konflikt. Året var 2005, spelet World of Warcraft och platsen var Tarren Mill. 
Innan strukturerade stridsfält26 hade implementerats på vilka de två 
stridande fraktionerna organiserat kunde strida mot varandra, så skapade 
spelare själva platser där de konkurrerande parterna kunde mäta sin styrka. 
Krigsropen spred sig via de många olika chattkanalerna och inte sällan 
övergav spelare vad de än höll på med för att omedelbart påbörja sin resa till 
slagfältet. Frontlinjen trycktes fram och tillbaka alltmedan avatarer dog och 
återföddes. Vad stridigheterna vid Tarren Mill visar på är den känsla av plats 
och närvaro som genomsyrar de virtuella världarna. Står du där jag vill stå så 
dödar jag dig. Oavsett om man vill tala om speldesign, identitetslek eller 
tävlingsmoment så är de virtuella världarna först och främst just platser 
(Boellstorff 2008:91). På ett principiellt plan är att befinna sig i World of 
Warcraft samma sak som att tala i telefon eller att döda en drake 
tillsammans med en vän i ett textbaserat MUD; det vill säga tekniskt 
medierad kommunikation mellan olika människor. Skillnaden är att känslan 
av plats nu fått en kraftfull medhjälpare i de tredimensionella, grafiska 
synintrycken.   
 

                                                             
26 Sådana strukturerade stridsfält kallas ”Battlegrounds” och innefattar idag Warsong Gulch, Arathi Basin, 
Alterac Valley, Eye of the Storm, Isle of Conquest och Strand of the Ancients.  
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Känslan av plats är intimt förknippad med spelbarhet och spelbarhet är i sin 
tur beroende av rörelse. Intuitivt kan det vara problematiskt att 
överhuvudtaget tänka sig rörelse på en onlineplats. Eftersom det inte finns 
något egentligt avstånd mellan objekten, hur kan man då prata om rörelse? 
Men rörelse upplever man då man kan navigera på en plats med förändring 
som följd. Navigerandet ger helt enkelt platsen dess rumslighet, vilket är en 
rumslighet som inte kan erbjudas på samma sätt av exempelvis filmer och 
böcker. Där rummet förvisso kan beskrivas, men inte navigeras (Murray, 
1997:79-80)27.  
 
Avstånden är långt ifrån korta i de virtuella världarna och resorna inte sällan 
tråkiga, något som intuitivt kan te sig besynnerligt då det speltekniskt sett 
skulle vara fullt möjligt att i World of Warcraft, till skillnad från i den reella 
världen, att med ett enkelt knapptryck förflytta sig varsomhelst. Men detta är 
inte önskvärt då det skulle underminera känslan av plats, något jag påstår är 
intimt kopplat till navigation och rörelse. Utan restider och avstånd skulle 
världen framstå mindre som en värld och mer som en uppsättning olika rum.  
Som Aarseth (2008:118) påpekar så är dock avstånden i Azeroth relativt 
korta28, resorna funktionella, olika transporthjälpmedel tillgängliga29 och 
resvägarna väl skyltade, en funktionalitet som med tiden blivit ännu enklare 
alltmedan World of Warcraft växer sig större med varje spelexpansion (som 
ofta inneburit att man tillgängliggjort en ny kontinent).30 
Sammanfattningsvis kan man säga att World of Warcrafts speldesign 
ständigt balanserar mellan att beakta avståndets betydelse för känslan att 
den virtuella världen är en verklig plats, och i förlängningen också till 
immersion, samt den allestädes närvarande viljan till spelbarhet. 

 
Den användbara estetiken 

 
World of Warcrafts estetik är funktionell. Man äntrar inte ett nytt scenario 
för att stilla betrakta och observera eller för att eftertänksamt fundera. Även 
om man kan stanna upp vid en vacker vy och ta en skärmdump så är den 
                                                             
27 Man bör dock infoga att det finns hybrider såsom de böcker med vilka man får hoppa mellan olika sidor 
beroende på vilka val man gör. Detta innebär en navigering mellan platser med läsaren vid rodret. Men 
sådana böcker är begränsade och saknar den kollektiva dimensionen.  
28 Ordet relativt är relevant här, då World of Warcraft förvisso erbjuder snabbare resor än vad vissa andra 
onlinerollspel gör, men likväl kan det handla om 30 minuter för att ta sig från en plats till en annan. 
29 I World of Warcraft har man, i alla fall om man har nått rätt nivå och besitter färdigheten, möjlighet att 
införskaffa så kallade ”mounts” vilket är ett samlingsnamn på de olika ridbara transportdjur man som spelare 
kan rida på. Vissa av dem är markbundna (Ground Mounts) medan andra flyger (Flying Mounts). Dessa ökar 
ens rörelsehastighet med allt från 60 procent till 310 procent beroende på djurets kvalitéer. Mellan vissa 
destinationer, då resan är längre krävs dock båt, tåg eller zeppelinare. Att själv resa eller att vänta på någon av 
transporterna kan vara tidskrävande och ge en känsla av frustration, men detta är medvetet implementerad 
speldesignen.  
30 I de stora städerna finns numera direktportaler till andra städer och intervallerna mellan de gånger man 
kan använda sin ”Hearthstone” har halverats till 30 minuter. 
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verkligt relevanta miljön den brukbara miljön. Den estetiska erfarenheten 
kan sålunda inte beskrivas som passiv uppskattning31 såsom den förstås i 
relation till finkultur, utan som en aktiv, deltagande estetisk erfarenhet 
(Nardi 2010:41). Ett onlinerollspel skulle kunna, till ett pris av höga krav på 
användarnas tekniska resurser, vara hur vackert som helst men utan 
brukbarheten, utan spelbarheten, så saknar geografin funktion och kommer 
därför att ratas och undvikas av spelarkulturen. Till skillnad från många 
andra samtida datorspel från andra genrer så är det inte utifrån graden av 
fotografisk verklighet som man mäter Azeroths eventuella förtjänster. 
Grafisk likhet med den reella världen underordnas funktionen som lekplats 
och social kanal (Aarseth 2008:121), och i fallet med World of Warcraft så är 
det inte heller verkligheten som är förlagan för den grafiska presentationen. 
Estetiken måste vara spelbar, den måste vara levbar. Den sociala 
immersionen kommer av den kulturella praktiken som skapas i mötet mellan 
delad tid och plats och inte av den grafiska presentationen (Boelsttorff 
2008:115).   
 
Med hjälp av tillhandahållna menyer erbjuds man som spelare möjligheten 
att själv bestämma hur avancerad grafik man önskar. Såsom huruvida man 
vill ha skuggor, om man vill kunna se på långt avstånd eller om man vill ha 
hög detaljrikedom i allmänhet. Dessa estetiska val ställs emot spelbarhet och 
funktionalitet, då man beroende på ens datorkapacitet kan drabbas av 
fördröjningar och andra komplikationer ifall man valt för krävande 
inställningar. Jag själv hade exempelvis grafikinställningarna väldigt lågt 
ställda då jag prioriterade funktionaliteten framför det estetiska. Den 
virtuella världens visuella presentation ses således inte kollektivt i en absolut 
bemärkelse. Men detta är, som sagt, inte det primära. Centralt är det 
målinriktade, allmänna bruksperspektivet på miljöerna. De måste fungera. 
Spelarna är inte turister som utrustade med kamera och solhatt besöker 
något exotiskt land. Miljöerna är inte till för att betraktas utan för att levas 
genom att användas och fyllas med mening. I vilken utsträckning och på 
vilket sätt miljöer brukas sträcker sig ofta bortom ofta spelutvecklarnas 
avsikter – ända ut i de mest extrema marginalerna av speldesignens mest 
obskyra hörn.  
 
I en huvudsaklig bemärkelse kan man kalla World of Warcraft för en statisk 
värld. Monster som dödas återuppstår, och samma uppdrag utförs av 
miljontals spelare utan att få någon permanent effekt. Ens handlingar 
lämnar inga avtryck eller några monument (Aarseth 2008:122). Bristen på 
dynamik i spelvärlden kompliceras dock av det ständiga utbytet mellan 

                                                             
31 Nardi (2010:43) reserverar sig kring passiv estetisk erfarenhet och påpekar, med hänvisning till Dewey 
(1995), att det mänskliga bidraget alltid är närvarande vid estetisk erfarenhet. 
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spelare och speltillverkare som föranleder förändringar i speldesignen. Det 
som inte fungerar fixas, och det som inte ansågs möjligt görs möjligt.  
 

Datorn och drömmen om den genomskinliga tekniken 
 
Begreppet immersion stod innan det anammades av spelforskare för känslan 
av att vara helt omsluten av vatten medan det inom spelforskning har 
använts till att beskriva känslan då spelare lyckas göra tekniken 
genomskinlig och tillfullo vara konsumerad av det som sker på skärmen (se 
exempelvis Murray 1997, Salen & Zimmerman 2004, Ermi & Mäyra 2005). 
Drömmen om datorn som inte finns, om den transparenta tekniken, om en 
total immersion, är mer ett idealtillstånd än något annat. En närvarande, 
ickefunktionell dator hotar alltid det virtuella livet – den frustrerar. Helst 
önskar man att datorn inte ska störa alls. Som spelare rör man sig ledigt 
mellan multipla positioner inne i spelet såväl som utanför spelet men när 
tekniken, som är själva navet i dessa rörelser, protesterar uppstår inte sällan 
irritation och frustration. Det mest uppenbara exemplet är så kallad ”lag”, 
vilket i virtuella världar refererar till den fördröjning som uppstår mellan en 
spelares handlingar och serverns registrerande och reaktion på detta och 
vice versa. Lag är något som man ständigt talar om; kallprat om lag är 
ungefär som kallprat om vädret IRL (Boellstorff 2008:102). Otaliga är de 
gånger jag själv diskuterat eller klagat på just lag. Talet om lag kan te sig på 
många olika sätt och också ha ett flertal olika syften. Läser man ”Anyone else 
lagging?”, ”Lag?” eller något liknande i någon av de många olika 
chattkanalerna så handlar det om en eller flera spelares försök att slå fast 
huruvida laggen är belägen mellan deras dator och servern, om problemet är 
hos deras internetleverantör eller om det är en serverlag som drabbar alla på 
samma sätt. Svar kan då vara i stil med ”I’m fine” eller ”Ye, terrible lag. It’s 
patch day” beroende på problemens beskaffenhet. En vanlig typ av skämt i 
dylika situationer, speciellt om en chattkanal just den dagen svämmat över 
av sådana funderingar, är att svara en senkommen spelares fråga om 
huruvida det är ”lag” med att skriva ”No, just you” även fast så inte var fallet. 
Lag är således alltid relativ samtidigt som den får kollektiva effekter.  
 
Ett annat sätt att använda lagbegreppet är då man önskar förklara varför 
man gjorde ett misstag eller alternativ gardera sig för vad man tror kommer 
kunna bli en suboptimal prestation. ”Laaaaaggg” eller liknande frustrerade 
uttryck var inte sällsynt då man exempelvis gjorde misstag under en rankad 
arenamatch32 i World of Warcraft eller om man misslyckades gå vinnande ur 

                                                             
32 En populär syssla i World of Warcraft är att man strider 2 mot 2, 3 mot 3 eller 5 mot 5 på en så kallad 
arena där man uteslutande möter andra spelare. Detta benämns som PlayerVersusPlayer. 
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en viktig strid i en raidinstans33. En typisk reaktion då lag användes som 
syndabock var misstanken om att spelaren ifråga endast skyllde på lag för att 
släta över sina misstag, men detta gick ju aldrig att bevisa förutsatt att det 
inte var en typ av lag som drabbade flera spelare samtidigt. Tid är kollektivt 
och i en huvudsaklig bemärkelse absolut och binder samman görandet i de 
virtuella världarna. Allt sker ju så att säga i realtid och således kan inget 
kompensera en, av en eller annan anledning, fördröjd reaktion från 
spelvärlden. Händelserna fortsätter med eller utan ens handlingar. 
Avståndets död är inte samma sak som tidens död (Boellstorff 2008:102). 
Lag är alltså ett typexempel på när teknik i allmänhet, och datorn i 
synnerhet, påverkar spelupplevelsen och stör det kollektiva görandet. Det 
fanns förvisso en acceptans inför lag i alla onlinerollspel jag studerat men 
likväl är det, speciellt i kritiska moment, en källa för irritation och inte sällan 
riktas klagomål mot vad man menar är snålhet och/eller inkompetens från 
det man uppfattar som rika speltillverkare.  
 
När tekniken är tyst och frånvarande underlättas alltså spelupplevelsen. På 
samma sätt påverkar gränssnittet den potentiella immersionen – också den 
står ju mellan spelarens avsikter och intentionernas förverkligande. Oavsett 
om man använder det av speltillverkaren tillhandahållna gränssnittet eller 
om man modifierat det med användarskapade alternativ så är fundamentet 
ofta detsamma. På skärmen finns uppradat ikoner för möjliga handlingar 
och diverse information om namn, status, attribut, fiender, kartor, väskor 
med innehåll och så vidare. I World of Warcraft spelar ens val av klass roll 
för hur många färdigheter ens avatar har tillgång till och dessa kan bindas 
med hjälp av kortkommandon på tangentbordet och musen. Teknik och 
gränssnitt införlivas alltså i spelvärldarna, exempelvis i kallpratet om lag, 
medan spelare samtidigt försöker förminska, förkorta och, i ett immersivt 
idealtillstånd, också eliminera den mellanhand (tekniken) som översätter 
deras intentioner till handlingar.  

 
Narrativ, ontologi och kosmologi 

 
When you put a story on top of a simulation, the simulation (or the player) 

will always have the last word (Aarseth 2006:52). 
 
Jag har aldrig brytt mig speciellt mycket om berättelserna i World of 
Warcraft. Att, som efter expansionen ”Wrath of the Lich King” (2008), 
engagera sig i att världen hotas av den onde Prins Arthas var underordnat 

                                                             
33 En raidinstans i World of Warcraft är en sluten instans där 10 eller 20 personer från samma fraktion 
tillsammans går samma för att besegra programmerade monster. Detta är en del av spelvärlden som benämns 
PlayerVersusEnvironment, 
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och knappt märkbart kopplat till min iver att effektivt och målmedvetet 
erhålla de nya, åtråvärda belöningarna som introducerades. Mitt ointresse 
för det narrativ som speltillverkaren erbjuder är långt ifrån allmängiltigt då 
jag stött på många spelare med ett djupt engagemang för World of Warcrafts 
historik och dess centrala aktörer. Klart är dock att om man ställer 
speltillverkarens narrativ mot den mening som genereras av och i 
spelarkulturen så är de förprogrammerade berättelserna av ringa 
betydelse34. Andra titlar35 som försökt ta upp kampen med det på 
marknaden förhärskande World of Warcraft må ha erbjudit en överlägsen 
grafisk presentation, ett engagerande narrativ – som Lord of the Rings 
Online där spelaren får leva en parallell historia till Tolkiens (1954) förlaga – 
men likväl inte lyckats hota World of Warcrafts dominans. Enligt Aarseth 
(2008) kan framgången delvis förklaras utifrån något som vid en första 
anblick kan betraktas som en brist gentemot vissa andra titlar, nämligen 
ihåligheten – tomheten.  World of Warcraft erbjuder möjligheten att 
engagera sig i den Stora Berättelsen eller att helt ignorera den, spelare kan 
praktisera avancerat, narratologiskt troget rollspel eller välja att endast 
fokusera på att jaga belöningar och utveckla sina avatarer. Att ”alla” 
spelartyper har en plats har öppnat för spelarkulturens eget 
meningsskapande och det är i den öppenheten, eller tomheten om man 
önskar, som den verkliga potentialen att göra något mer än att spela ett spel 
vilar.  
 
Är detta då ett förverkligande av Roland Barthes profetia om författarens 
död man kan skönja i World of Warcrafts ihålighet? Enligt Barthes (1967) 
själv försöker konventionella författare att kämpa emot en frigörelse av 
texten från dess upphovsman. Deras oförmåga att acceptera förlusten av 
kontroll över deras egna verk mynnar ut i ett flöde av biografier, dagböcker, 
intervjuer och hopp om att finnas i kritikernas ord. På detta sätt försöker de 
göra den egna rösten närvarande i texten (ibid:371). En sådan typ av 
författare är uppenbarligen inte speltillverkaren i detta fall, som bejakat 
medförfattandet och designat en plattform som lämnar stort 
handlingsutrymme för spelare att själva fylla tomrummen med mening. Det 
fanns exempelvis en tid då man innan man gavs möjlighet att acceptera eller 
neka till något av World of Warcraft tusentals uppdrag (quests) var tvungen 
att bevittna hur uppdragsbeskrivningen långsamt och snirkligt skrevs på ett 
brunt papper. Så här såg beskrivningen ut för ett uppdrag man kunde utföra 
för NPC:n36 Draz'Zilb i Brackenwall Village: 

 
                                                             
34 Nardi (2010) argumenterar för motsatsen utifrån en helt annan tro på speltillverkarens betydelse i process 
än vad min erfarenhet visar på.  
35 Exempelvis Age of Conan (2008), Warhammer Online (2007) och Lord of The Rings Online (2008). 
36 En förprogrammerad, ”ickespelar” avatar som spelare på olika sätt kan interagera med. 
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Onyxia's brood has been scattered across the Dragonmurk. It is imperative 

that no more whelps be permitted to hatch. Make haste to Wyrmbog in the 

south of Dustwallow Marsh. Surely, she has made her lair there. Track down 

the evil dragon's eggs and destroy them. We will never reclaim Stonemaul 

Village if the surrounding area remains a breeding ground. As for 

Mok'Morokk... I have other plans for the sod. You must hurry to the 

Dragonmurk, Warcaster. With Onyxia's eggs riddled around the Wyrmbog, we 

face overwhelming numbers unless something is done quickly. Destroy her 

eggs! Don't let the black dragon plague spread across our homeland!  

 
Skrivandet tog sin beskärda del av tid vilken var en tänkt effekt som syftade 
till att få spelarna att engagera sig och se på vilka sätt deras göranden var 
relaterade till ett mer övergripande narrativ. Spelare svarade på denna 
påtvingade väntan med att ladda hem och installera en användarskapad 
modifikation som gjorde uppdragsbeskrivningarna omedelbara. Kort efter 
denna modifikations lansering implementerade speltillverkaren denna 
funktion som ett alternativ och idag är omedelbar uppdragsbeskrivning den 
förvalda, standardiserade inställningen. Författarens bestämmelserätt och 
tolkningsföreträde utmanades och modifierades. Spelarnas aktörskap och 
handlingsutrymme ökar i tomrummet och speltillverkaren får sina 
intentioner förvanskade, hånade, förbättrade och förverkligade.  
  

Om de sociala nätverken 

 
”LFM”, ”LFR”, ”LFG” står i turordning för Looking For Members, Looking 
For Raid och Looking For Group. Alla syftar de till en vilja till samarbete och 
kollektiv organisation och alla hörs de frekvent i chattkanaler, i större städer 
och på forum. De virtuella världarna är befolkade platser. Här finner man 
virtuella subjekt med namn, klass, ras, genus, olika färdigheter, level och 
utrustning, en historia, kanske en guild och ett rykte. Virtuella subjekt som 
kan behöva mat och dryck och som dör en tillfällig död när motståndet blir 
övermäktigt. Alla dessa avatarer är i en bemärkelse hjältar i samma värld. 
Men själva speldesignen i de allra flesta onlinerollspel, inte minst i World of 
Warcraft, vilar tungt på ”gruppandet”, samspelet, samarbetet och det 
ömsesidiga beroendet. Man måste vända sig till någon med yrket skräddare 
för att få sitt klädesplagg sytt eller till en spelare med yrket Miner för att få 
sina mineraler nedsmälta. På det alltjämt bubblande auktionshuset finns det 
vid alla tillfällen tusentals objekt till salu. Mer utmanande fiender kräver allt 
mellan 2 till 25 personer för att besegras och i de mer organiserade formerna 
av strider mellan spelare och andra spelare krävs 2 till 40 kompanjoner. De 
allra flesta tillhör också en guild vilket är en social sammanslutning med ett 
namn, en bank, en symbol, en hierarki inklusive en ledare och en privat 
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chattkanal där man kan sätta ett slags ”dagens meddelande”. Dessa 
varierande sociala nätverk är de enda som bär över tid. Medan man som 
nybörjare på en lägre nivå kan komma att pendla mellan att spela ensam och 
att delta i mindre grupper så blir de större, mer komplexa sociala 
sammanslutningar allt mer frekventa ju mer ens avatarer utvecklas (Taylor 
2006:36-41). Det är genom det ömsesidiga beroendet som känslan av 
sammanhang uppstår, något som är giltigt oavsett vilken typ av spelare man 
är. En perfekt utförd kommunikation gentemot spelet-i-sig kan aldrig vara 
nog. Onlinerollspelen är nämligen noga utformade så att ingen ensam ska 
kunna erhålla de mest prestigefyllda objekten och belöningarna.  
 
Senare utveckling i World of Warcraft har än mer underlättat det kollektiva 
genom att internalisera strukturerade metoder för att att hitta medspelare, 
såsom funktionen ”Dungeon Finder” som på ett enkelt sätt placerar ens 
avatar i ett kösystem för en eller flera instanser eller det semiautomatiserade 
”LookingForRaid” som gör ungefär samma sak fast för större utmaningar. 
Denna förändring i speldesignen har på ett formellt plan eliminerat 
incitamentet för spelare själva att annonsera och organisera mindre 
krävande typer av grupperingar, men intressant nog verkar spelarkulturen i 
stort välja att inte använda speltillverkarens verktyg för att skapa så kallade 
”raider”, vilket nuförtiden innebär en gruppering på mellan 10 och 25 
personer som tillsammans ska ta sig an utmaningar. I fallet med mer 
krävande utmaningar föredras således fortfarande ett bibehållande av den 
sociala kontroll som följer av en manuell organisering. 

 
Spelar man eller leker man? 

  
I gängse tal är onlinerollspelande ett spel, inte en lek. Vad som framstår som 
en självklarhet innebär egentligen en semantisk tvekamp av yttersta vikt, en 
tvekamp vars utfall genererar ett ställningstagande långt bortom ”bara” 
begrepp, något som kommer att visa sig i mina resultat. Benämner man 
onlinerollspel som ett spel, placerar man det i en tradition av aktiviteter 
såsom poker, monopol eller varför inte schack. Dessa spel har ofta en linjär 
handling, en uppsättning bestämda regler och en vinnare som med lätthet 
kan utkristalliseras från de övriga. Underkastar spelaren inte sig detta 
regelverk undergrävs spelets möjlighet. Föreställ er att spela luffarschack 
med någon som anser sig ha rätten att sätta tre symboler per drag, eller 
schack med någon som tycker att varje bonde på brädet bör ha samma 
rörelsemöjligheter som damen. Detta vore alltså omöjligt, då spelets regler 
rymmer en premiss om att spelaren förstår att pjäserna, eller spelets agenter, 
är och måste stå i en definierbar och bestämd relation till varandra. Det 
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lekandet momentet inträder först när detta kan förutsättas, då sätts reglerna 
i rörelse av spelarens handlingar.  
 
Kallar man något för lek istället för spel antyder man en något annorlunda, 
om än inte en skild, aktivitet. Leken är inte bunden av regler på samma sätt. 
Barnen som ikläder sig rollerna av tjuv och polis följer inte något exakt 
schema eller regelverk – deras relation är inte definierbar, går inte att fixera. 
Vinnaren, om en sådan koras, är temporär och synnerligen kontextuell. I 
vilken riktning leken går är svårt att avgöra, överraskningen vilar inte i hur 
någon lyckas utnyttja de bestämda reglerna utan endast i hur handlingen 
förs framåt. Kanske hinner tjuven undan polisen, eller så blev polisen en 
utomjording. Alltså, leken är i sin art oförutsägbar och irreguljär. 
 
Var placerar man då onlinerollspelen i denna semantiska duell? Är det lek 
eller spel? Om vi tar schackmetaforen som exempel, så är den uppenbarligen 
inte tillräcklig för att beskriva hur ett virtuellt samspel som det i exempelvis 
World of Warcraft är konstruerat – någon relation bestämd nog går inte att 
fixera. För Deleuze & Guattari (1998:62) är schack förvisso ett krig, men ett 
institutionaliserat, reglerat och kodat sådant. Där har var pjäs en inre natur 
som bestämmer deras rörelser, konfrontationer och situationer; deras 
funktion är helt enkelt strukturell. Karaktärerna i World of Warcraft har 
ingen sådan inre natur, även om en viss begränsning uppstår i exempelvis 
valet av ras, klass och på vilken nivå man befinner sig. I allmänhet får de 
dock sin roll, sin funktion, i situationen. En ensam karaktär kan bidra till 
förlust eller seger i en given strid. Drottningen faller alltid om bonden på tur 
står i en viss relation till henne medan i exempelvis World of Warcraft kan 
ett visst krig förloras vid ett tillfälle, men vinnas vid ett annat. Ens funktion 
är inte strukturellt bestämd, inte statisk, utan nomadisk och rörlig.   
 
Föränderligheten och det temporära i reglerna och förutsättningarna 
fungerar på liknande sätt som när det gäller tomheten i narrativet. Spelets 
horisonter expanderas då spelutvecklare implementerar 
innehållsuppdateringar som förändrar spelmekaniken eller utökar spelytan. 
Kanske blir en viss klass färdigheter försämrade och tappar sin udd 
gentemot andra klasser vid en uppdatering av innehållet. Spelets formella 
förutsättningar, dess regler om man vill, är under ständig förändring. På så 
vis ligger onlinerollspelen närmare lekens överraskande karaktär än det 
traditionella spelets, såsom det regelbundna upplägget i schack. Mellan de 
förändringar av spelens formella karaktär, som alltid kommer top-down från 
speltillverkaren, så finns den ständiga utmaningen och det ständiga 
prövandet av regelverken och de hårdkodade begränsningarna från 
spelarnas sida. Faktum är att de båda begreppen är betydligt mer 
sammanlänkande än vad som hittills påståtts – rörelsen mellan de två är 
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lekfull, och onlinerollspelen vilar i den obestämbara skarven, i den mjukhet 
som klär gränsen däremellan. World of Warcraft är till exempel ett 
synnerligen lekfullt spel, eller en lek med regler; det rör sig i en avgränsad 
ordning men tänjer däri på reglerna och gränserna. Att med teoretiskt våld 
försöka avgränsa det ena begreppet från det andra torde egentligen vara 
överflödigt (jfr Wallerstein 1999). Således påstår jag att ett spel som World 
of Warcraft är mer lek än schack, men mera ett spel än många av barnets 
lekar och kräver således de flytande betydelserna hos båda begreppen för att 
ges rättvisa. Utifrån min beskrivning av den funktionella estetiken, av det 
förhandlingsbara narrativet, om nätverkens betydelse och utifrån känslan av 
verklig plats så framträder konturerna för ett lekfullt spel som erbjuder ett 
formellt regelverk och en designad spelplan men vars relativa tomhet fylls 
och expanderas av spelarnas lekfulla praktik.  

 

OM SKAPANDET AV EN AVATAR 
 
Jag kommer nu flytta fokus från struktur till aktör, från speldesign till 
spelare, från värld till medborgare. Trots att de virtuella världarna verkar 
operera med en multipel uppsättning ramverk, i spelet såväl som utanför, så 
är och förblir nämligen avatarerna det mest centrala för det virtuella 
aktörskapet. Den förkroppsligade sociala praktiken och den känsla av 
närvaro som uppstår vid lyckad immersion såväl som vid deltagande i 
nätverk är intimt förknippad med dem. Avatarerna kan med fördel beskrivas 
som det fordon med vilket man kan sträcka sig ut på de virtuella arenorna - 
det är genom dem som ”jaget” möter det virtuella. Weinstone (2004:40) 
menar att en avatar är en idé som implicerar ett intentionellt skapat 
förkroppsligande som fungerar som en zon av relationalitet mellan personer 
i en virtuell miljö. Det är nämligen via avatarernas förkroppsligade närvaro 
som spelare slåss och ser världen, det är på avatarerna de sätter sin 
ihopsamlade utrustning och det är ovanför avatarens huvud som namn, 
guildtillhörighet och andra titlar informativt svävar. Avatarerna är centrala 
då det kommer till att göra det virtuella verkligt (se Taylor 2002, Boellstorff 
2008).  
 
När man för första gången startar ett konto i World of Warcraft har man 
ingenting. Utan en avatar finns det inget sätt att ta sig in i de virtuella 
världarna. Man kan inte tjuvtitta eller osynligt betrakta – den virtuella 
kroppen är en absolut förutsättning. På skärmen finns en uppsättning 
initiala val man ställs inför. Man måste välja fraktion, ras, klass, genus, 
namn och erbjuds även möjlighet att modifiera sin avatars utseende efter 
tycke och smak. För enkelhetens skull kommer jag att använda de 
ursprungliga, engelska titlarna på såväl ras, klass och fraktion. Även om 
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översättning i vissa fall, som att exempelvis klassen Priest kunde översatts 
till präst, så blir det mer komplicerat med klasser som Warlock, Death 
Knight eller Paladin. De nya konnotationerna som en översättning av 
narratologiskt förankrade benämningar skulle föranleda vore förmodligen 
kontraproduktivt; en läsare som hänvisar till typiska föreställningar om vad 
en präst är när klassen Priest hänvisas till skulle om något bli mer förvirrad.  
 

Val av genus och virtuellt förkroppsligande 
 
World of Warcraft erbjuder i nuläget inte möjligheten att sträcka sig bortom 
den klassiska dikotomin man och kvinna – en sådan typ av genus, eller 
ickegenus om man vill, är inte ett alternativ i den virtuella värld som 
presenteras av speltillverkaren. Man kan förvisso välja genus, men det är 
begränsat till man eller kvinna. På ett konkret plan har valet av genus endast 
estetiska följder – det finns ingen skillnad i styrka, tillgång till utrustning 
eller andra möjligheter37. I övrigt är det just avatarens visuella kropp som 
präglas av genusvalet; såsom hur avataren går, sitter, dansar eller hur den 
svingar yxan38. Trots att World of Warcraft, såväl som onlinerollspel i 
allmänhet, har kopplingar till MUD:s så märks detta inte vad gäller 
potentiellt nytänkande angående just genus som istället förblir hårdkodat 
(jfr Reid 1996). I MUD:s finns det nämligen ett flertal kategorier som 
transcenderar den aktuella dikotomin. Exempelvis så kan man i MUD:en 
WatarMoo välja mellan male, female, neuter, either, Spivak, splat, plural, 
egoistical, royal and 2nd (Sundén 2003:28).  Förvisso kan man argumentera 
för att utmaningen att skapa ett eller flera alternativa genus torde vara större 
i ett spel med grafisk, tredimensionell presentation än i en textbaserad värld 
där det endast krävs en modifikation av pronomen. Att valet skulle vara en 
följd av kreativ begränsning är dock svårt att föreställa sig om man beaktar 
de många fantasifulla sätt som World of Warcrafts invånare skiljer sig från 
vad vi finner i den reella världen. Fantasyuniversumet ifråga tillåter spelaren 
att ha en zombieliknande Undead som strider mot enorma monster men 
erbjuder ingen flyktväg från det mest typiska sättet att strukturera en värld, 
nämligen via man och kvinna-dikotomin (Corneliussen, 2008:68).39  
 
Brad McQuaid, en ledande designer för onlinerollspelet EverQuest, 
anammar vad han beskriver som en ”färgblind” ansats till speldesignen när 
det kommer till kategorier såsom genus och ras - det vill säga att helt enkelt 
inte tillskriva det någon betydelse och, så att säga, se bortom det. Taylor 
(2006:109) kritiserar denna position och menar att föreställningen att en 
                                                             
37 Det enda undantaget är kvinnliga Taurens som närsomhelst kan producera iskall mjölk 
38 Boellstorff (2008:141) illustrerar detta då han berättar hur kvinnliga avatarer i Second Life sitter med 
benen tätt ihop, till skillnad från de manliga motsvarigheternas mer bredbenta sittposition. 
39 Anarchy Online erbjuder exempelvis spelaren rasen Atrox som är enkönad om än tämligen maskulin. 



 

35 

färgblindhet, eller i detta fall “genusblindhet”, skulle leda till att kraften i 
dessa kategorier tillintetgjordes är riskabel. Vidare menar hon att en sådan 
typ av reservation är betydligt mer tacksam att inneha eftersom en vit man 
som Brad McQuaid inte utsätts för de krafter som omhuldar de 
marginaliserade grupperna ifråga (ibid:109). Detta föranleder en kommentar 
om det naiva och olyckliga eskapistiska förhållningssätt som allt som oftast 
tillämpas på vad det egentligen innebär att stäcka ut sig på en virtuell arena. 
Tron att man lämnar den konventionella kroppen, med alla de krafter som 
präglar den, bäddar för en brist på kritiskt tänkande när det kommer till 
läsandet av onlinerollspel. Precis samma effekt får den ”färgblindhet” som 
McQuaid förespråkar; det kritiska perspektivet på hur genus omsätts i 
onlinerollspelen går förlorat då man intar hållningen att det inte ens är ett 
ämne för debatt.  
 
Speldesign är, hur den än må implementeras och modifieras av 
spelarkulturen, i sig aldrig neutral utan bär med sig historia och kultur vilket 
innebär att man bör påvisa hur genus representeras genom speltillverkarnas 
val. Akademisk kritik mot genusstereotyp representation i datorspel i 
allmänhet är på intet sätt sällsynt (se exempelvis de Witt 1997, Jenkins & 
Cassell (ed) 1999, Haines 2004, Nakamura & Wirman 2005, Taylor 2002; 
2006, Corneliussen 2008). Inte heller är det ovanligt att kvinnliga användare 
på forum klagar över hur man som kvinna tvingas att vara sexig av en 
speltillverkare som antar att detta är precis vad användarna vill ha. En 
invändning baserad på det faktum att kvinnliga avatarer i onlinerollspel inte 
sällan ses springa omkring med bikinis i metall och midjekorta rustningar - 
något som även i den vildaste av fantasier måste betraktas som tämligen 
opraktiskt och inte minst besynnerligt. Att manliga avatarer typiskt gestaltas 
med muskulös, stereotyp kropp förändrar inte det faktum att stora muskler 
signalerar makt medan stora bröst signalerar sexuell tillgänglighet 
(Corneliussen 2008, Taylor 2003).  
 

Att välja sida i World of Warcraft 
 
Under konstruerandet av en avatar till World of Warcraft måste man välja 
sida i det ständigt pågående kriget mellan de stridande fraktionerna Alliance 
och Horde40 – ett val som kommer få permanenta effekter på vilka miljöer 
man kommer att vistas i, vilka raser man får tillgång till och så vidare41. 
World of Warcraft är alltså – som namnet också antyder – ett krigiskt spel 
med två konkurrerande fraktioner som ställs emot varandra såväl 

                                                             
40 I World of Warcraft saknas alternativet att vara neutral, något som erbjuds i Anarchy Online. 
41 2008 introducerade Blizzard en tjänst vid namnet ”Faction Change” som spelare för en ersättning kunde 
nyttja ifall de önskade byta fraktion. 
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narratologiskt som praktiskt – inte minst i någon av de strukturerade 
stridsfält som finns tillgängliga. Speldesignen uppmuntrar och förutsätter 
helt enkelt krig (MacCallum-Stewart 2008:41-42). Detta kan man som 
spelare inte ta sig runt. Att välja sida är dock inte bara av visuell och 
narratologisk natur utan valet får avgörande betydelse för användarens 
spelupplevelse, då man uteslutande kan ha lingvistisk kommunikation med 
spelare tillhörande samma fraktion som en själv. Önskar man kommunicera 
över gränserna mellan Horde och Alliance är man, vid sidan av ett 
obegripligt språk, utelämnad till så kallade emotes, såsom ”/spit” eller 
”/hug” eller något dylikt. Den sida man väljer i kriget kommer alltså att 
begränsa och bestämma vilka andra användare man kommer kunna ha 
något betydande kommunikativt utbyte med inne i spelvärlden. Väljer man 
Horde, som estetiskt ligger nära stereotypa föreställningar om ondska, får 
man tillgång till raserna Orcs, Trolls, Taurens, Undeads och Blood Elves. 
Som medlem av Horde kommer man mestadels att röra sig i krigiska, 
dystopiska miljöer med floder av slem, döskallar och ondsint magi.  
 

 
Bild från karaktärskonstruktionen på en man från rasen Undead. Här med klassen Warrior 

vald. Karaktären kommer således tillhöra Horde. 

 
På den motsatta sidan, Alliance, finner man de som inom fantasykultur (se 
exempelvis Tolkien 1954) traditionellt gestaltats som de ”goda” raserna: 
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Humans, Night Elves, Dwarves, Draenei och Gnomes. Här möts man av en 
mer bekant och familjär estetik. Speltillverkaren själv skriver följande om 
Alliance: “The alliance consists of five races: the noble humans, the 
adventuros dwarves, the enigmatic night elves, the ingenious gnomes and 
the honorable dreanei.” Betraktar man detta är det lätt att ledas till 
slutsatsen att Alliance är “vi” i detta krig. Jämför man denna 
sammanfattning med den mindre smickrande beskrivningen av den 
motsatta fraktionen så kan man vid en snabb inblick förledas att tro att 
spelet presenterar en uppenbar dikotomi mellan gott och ont: ”Five races 
comprise the Horde: the brutal orcs, the shadowy undead, the spiritual 
tauren, the quick-witted trolls, and the driven blood elves.” Detta är dock 
missvisande.  
 
I artikeln ”Playing (Post)Colonialism in World of Warcraft” tillämpar 
Langer (2008) just postkolonial teoribildning på gestaltandet av de två 
fraktionerna och deras respektive raser och föreslår en läsning som utgår 
ifrån dikotomin likhet och annorlundahet snarare än gott och ont, och låter 
således Alliance homogenitet kontrasteras mot Hordes radikala 
heterogenitet.  Langer (2008) analyserar också hordesidans raser utifrån 
detta antagande. Till de koliknande Taurens, som porträtteras som 
naturnära och spirituella, har speltillverkaren använt Indianer som förebild 
– eller närmare bestämt stereotypa föreställningar av ursprungsamerikaner. 
Taurens accessoarer, deras stillsamma städer och byar fyllda av tippis och 
totempålar såväl som deras namn, som ofta innehåller exempelvis ”Braves” 
och ”Chief”, är exempel på detta42. Trolls är om möjligt ännu mer uppenbara 
med dess referenser till i synnerhet svart Jamaicansk kultur – de talar med 
en jamaicansk accent på sin engelska, har flätade hår, är upptagna med 
voodoo och de dansar på ett sätt som bär viss likhet med vad som dansas i 
jamaicanska såkallade dancehalls (ibid:97). Orcs korresponderar inte direkt 
med någon extern kultur men Langer menar att de anspelar på koloniala 
föreställningar av svarthet medan Blood Elves utanförskap främst går att 
härleda till deras dekadans och anspelningar på homosexualitet – ett av de 
skämt som går att frammana genom att mata in kommandot /silly är att 
Blood Elf mannen brister ut i meningen: ”Don’t you wish your girlfriend was 
hot like me?” (ibid:98-99). Blood Elves, som introduceras med expansionen 
”The Burning Crusade” (2007), debatterades och kritiserades för att dess 
manliga variant hade en alltför framträdande femininitet. Blizzard 
uppmärksammade denna kritik och lät den påverka Blood Elves fortsatta 
visuella presentation. På ett officiellt World of Warcraft forum gick det att 
läsa följande från en representant för företaget:  

                                                             
42 Langer (2008) använder Bhabhas (1994) teorier om avbildning som nästan är densamma, men inte riktigt, 
som en form av kolonial kontroll.  
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In response to concerns that the Blood Elf male appeared to be too feminine, 

and after reviewing the model from a visual and conceptual standpoint, the 

decision was made to increase the body mass to give them a more substantial, 

masculine feel. It was also important that as members of the Horde… the 

Blood Elves gave the impression of strength and a more menacing presence. 

(citerat i Corneliussen 2008:73).  

 
Förutom de koloniala aspekterna av horderasernas visuella och kulturella 
framställning i World of Warcraft adderar Langer den kombination av 
hypersexualitet och oattraktivitet som tillskrivs Troll- och Orckvinnorna som 
framställs som motbjudande samtidigt som deras danser, skämt och 
framtoning anspelar på en hypersexuell läggning vilket korrelerar med en 
stereotyp som påtvingats svarta kvinnor historiskt (Langer 2008:97). Den 
kvinnliga varianten av Taurens kräver en annorlunda läsning, om än inte 
helt skild. Helt klart är dock, som Corneliussen (2008:74) påpekar, att den 
kvinnliga Tauren är den som placerar sig allra längst ifrån de klassiska 
föreställningarna om femininet. Taurenkvinnor påminner, likt männen, 
mycket om kor, även om männens mer råa framtoning har mer tjurlika drag. 
Kvinnorna har också fått den besynnerliga förmågan att kunna producera 
”ice cold milk” närhelst de önskar. Det finns något undflyende i de kvinnliga 
Taurens, något som gör dem svåra att specificera och sällsynta.  
 
Läsningar av onlinerollspel som text av detta slag, hur träffsäkert det än må 
vara, tenderar dock att överskatta speldesign på bekostnad av 
spelarkulturens ständiga progressivitet och uppfinningsrikedom vars 
görande skickar den formella ”texten” långt bortom speltillverkarens 
avsikter. Även om man gör en koppling mellan de spirituella Taurens, 
Hordes råa annorlundahet och ursprungsamerikaner så är det inte 
nödvändigtvis så att den kopplingen behåller sin giltighet inne i den 
virtuella praktiken. Kanske gör den det – eller kanske blir den något annat 
eller också ingenting alls. Nu behöver man ju inte ha som avsikt att 
kommentera det levda livet i virtuella världar bara för att man träffsäkert 
kritiserar det stereotypa hos ett kvinnligt Troll utifrån ett postkolonialt 
perspektiv. Det kan ju lika gärna ses som en kritik riktad mot de som är 
ansvariga för grafik och innehåll hos speltillverkaren, men jag vill likväl 
framhålla de otaliga sätt som spelare skapar oväntad mening av det 
råmaterial som speltillverkaren tillhandahåller. Vilken ras kan vara Hunters 
och vilken ras har bäst egenskaper för den klassen? Eller om man väljer att 
spela med en Tauren Druid istället för en Night Elf Druid så kan man kasta 
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en ostoppbar cyclone efter en warstomp43. Sedan finns det också något som 
kallas ”model edit” vilket innebär att man modifierar spelets filer med 
resultatet att ens avatar kommer se ut att tillhöra en annan ras än vad den 
faktiskt gör – en Tauren kanske editeras till att framträda som en Human. 
Detta påverkar intressant nog endast det egna seendet, alltså bara vad man 
ser på sin egen skärm, medan man för andra fortfarande kommer att se ut 
som en Tauren. Modifieringen har således uteslutande estetiska effekter och 
fungerar som en bro mellan estetiska preferenser och viljan till effektivitet då 
spelare kan åtnjuta en viss ras speltekniska fördelar men samtidigt undvika 
vad man anser vara en oönskad design. Såkallad ”model editing” är dock inte 
tillåtet av Blizzard och åtföljs av avstängning ifall det uppmärksammas, 
varför speltillverkaren i detta fall väljer att förneka spelare möjligheten att 
estetiskt modifiera hur deras avatarer ser ut på deras egen skärm klargörs 
emellertid inte, men eftersom editering av modell innebär att förändra filer 
som egentligen inte får modifieras av användare så faller det förmodligen 
under denna begränsning. Detta är bara ett urval av exempel på det sätt som 
speltillverkarens hårdkodade kategorier förhandlas och förvandlas i den 
virtuella praktiken. Att påstå att de sätt som speldesign faktiskt levs och 
muteras inne i de virtuella världarna är oförutsägbart, mångbottnat och inte 
sällan fantasifullt är dock inte samma sak som att säga att speldesign inte 
spelar någon roll överhuvudtaget; detta är en ständig balansakt. 

 
Om server och dess betydelse 

 
Att välja server, eller realm som det också kallas, är ytterligare ett val man 
ställs inför innan dörren till den virtuella världen öppnas. Vilken region 
servern ska befinna sig i är dock inte ett ämne för valfrihet. Bor man i 
Europa kan man exempelvis inte välja att spela på en Koreansk eller en 
Nordamerikansk server – åtminstone inte på ett subventionerat sätt. Varje 
server rymmer spelvärlden i dess helhet och har följaktligen identiska, 
hårdkodade förutsättningar för det virtuella levandet. Speltillverkaren har 
inte publicerat exakta siffror på hur många av World of Warcrafts 12 
miljoner spelare som finns på varje server, men uppskattningsvis så rymmer 
äldre, populära servrar ungefär 30 000 spelare. I World of Warcraft finns det 
i nuläget fyra typer av servrar: Player Versus Environment (PvE) som 
fokuserar på spelare-mot-miljö, Players Versus Player (PvP) som är 

                                                             
43 Det effektiviserade, kalkylerade och rationella perspektivet på val av ras sken igenom då Blizzard 2009 
introducerade möjligheten att mot en avgift få byta just ras på sina redan skapade karaktärer. Hade man en 
Human Priest så kunde man nu förvandla denna till exempelvis en Undead Priest – något som gjordes i stor 
utsträckning för att Undeads specifika rasförmåga ”Will Of The Forsaken” var väldigt attraktiv vid just denna 
tidpunkt. En kort tid efter detta så försämrade Blizzard just denna förmåga vilket gjorde att diverse forum 
svämmade över av ilskna anklagelser och konspiratoriska påståenden om hur detta var en marknadsstrategi i 
hopp att spelare skulle betala för en ”race change” för att få ”Will Of The Forsaken” i sin arsenal och sedan 
försämra det incitamentet och således öppna för ytterligare transaktioner.  
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anpassad för spelare vars främsta intresse ligger i spelare-mot-spelare, 
RolePlaying (RP) vilka som namnet antyder ska tilltala rollspelare. Sist har vi 
hybriden RoleplayingPvP (RPPvP) som erbjuder rollspelsvänlig miljö med 
större möjlighet för strid spelare-mot-spelare.  
 
Jag hade de flesta av mina avatarer i World of Warcraft på den europeiska 
rollspelsservern (RP) Argent Dawn, men jag har också erfarenhet av 
Shadowsong (PvE) och begränsad tid på ett par olika PvP servrar. Varje 
server har en intern dynamik och en unik spelarkultur som följer av dess 
specifika sammansättning av individer. En än mer mikroorienterad studie än 
min, som tar detta i beaktning, vore intressant då mer nyanserade 
subkulturella dimensioner säkerligen skulle kunna framträda. Utifrån min 
egen erfarenhet av olika servrar och fraktioner har jag dock funnit betydligt 
fler likheter än skillnader och anser därför att generaliseringar om 
spelarkulturen i allmänhet är fullt giltiga givet mitt syfte. Att jag spenderat 
mycket tid på en rollspelsserver är dock värt att dröja vid. En rollspelsserver 
är speciell då man förväntas följa uppmaningen att rollspela, eller 
åtminstone respektera andra som gör det. I denna kontext betyder rollspela 
förenklat att man agerar på ett sätt som passar in i narratologin och tillika 
överensstämmer med vad som framstår rimligt givet de val man gjort för sin 
avatar. Att kommunicera att man har en trasig bil eller att man avskyr ett 
visst musikband på ett sätt så att alla, oavsett om de vill det eller ej, måste 
höra är exempelvis inte önskvärt. Spelare som följer speltillverkarens 
riktlinjer är numera sällsynta, och det åläggs i mångt och mycket 
spelarkulturen själv att upprätthålla dem. Denna begreppsliga förskjutning, 
det vill säga att alla som spelar World of Warcraft inte rollspelar, kan te sig 
besynnerlig då spelet ifråga trots allt benämns som onlinerollspel. Av den 
anledningen vore det rimligt att påstå att allt onlinerollspelande borde 
klassas som ett slags rollspelande. Varför detta inte är fallet och varför 
rollspelande distingerats från typiskt spelande återkommer jag till senare.  
 

Att välja namn 
 
Man måste heta något. Detta är en fixerad, absolut förutsättning i de 
virtuella världarna och för den delen i alla andra kända samhällen 
(Hagström 2008:265). Eftersom valen av utseende, klass, kön, ras och 
utrustning är ändliga så skulle det utan namn inte finnas något sätt att skilja 
två identiska avatarer åt. I alla relevanta avseenden struktureras de virtuella 
världarna med hjälp av namn på samma sätt som i den reella världen. Det 
namn som spelare väljer är i princip utan undantag ett annat namn än det 
man har i den reella världen, vilket på ett fundamentalt sätt implicerar att 
man avser att spela en roll (Boellstorff 2008:119); precis som att jag inte är 
en Undead, så heter jag uppenbarligen heller inte Vima. Blizzards egna 
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påbud för namn i allmänhet liknar i mångt och mycket nationalstaters 
(Hagström 2008:266) och fungerar, som alltid, som en plattform från vilken 
spelarna improviserar: 

 
In particular, you may not use any name: 

1. Belonging to another person with the intent to impersonate that person, 

including without limitation a "Game Master" or any other employee or agent 

of Blizzard Entertainment; 

2. That incorporates swear words or which are otherwise offensive, 

defamatory, vulgar, obscene, hateful, or racially, ethnically or otherwise 

objectionable; 

3. Subject to the rights of any other person or entity without written 

authorization from that person or entity;  

4. That belongs to a popular culture figure, celebrity, or media personality; 

5. That is, contains, or is substantially similar to a trademark or service mark, 

whether registered or not; 

6. Belonging to any religious figure or deity; 

7. Taken from Blizzard Entertainments Warcraft products, including character 

names from the Warcraft series of novels;  

8. Related to drugs, sex, alcohol, or criminal activity;  

9. Comprised of partial or complete sentence (e.g., "Inyourface", 

"Welovebeef", etc); 

10. Comprised of gibberish (e.g., "Asdfasdf", "Jjxccm", "Hvlldrm"); 

11. Referring to pop culture icons or personas (e.g. " "Britneyspears", 

"Austinpowers", "Batman") 

12. That utilizes "Leet" or "Dudespeak" (e.g., "Roflcopter", "xxnewbxx", 

"Roxxoryou") 

13. That incorporates titles. For purposes of this subsection, "titles" shall 

include without limitation rank titles (e.g. , "CorporalTed," or "GeneralVlad"), 

monarchistic or fantasy titles (e.g., "KingMike", "LordSanchez"), and religious 

titles (e.g., "ThePope," or "Reverend Al"44. 

 

Vilken typ av namn en spelare väljer fungerar till viss del som en indikation 
på vilken spelartyp personen bakom avataren i fråga är. Väljer man att i 
World of Warcraft heta Femtarqt, vilket är en förkortning för ”Female 
Tauren Cute”, så signaleras en förståelse för den interna jargongen snarare 
än en vilja att vara i samklang med narrativet. Namnet Femtarqt, som är en 
kvinnlig Tauren, fungerar som en kommenterar till att just denna 
kombination av ras och genus anses mindre tilltalande och påstår, ironiskt 
eller inte, att de visst är söta och inte alls motbjudande. En senare trend som 
gått att skönja är att spelare inkluderar sällsynta tecken i sitt namn – såsom 

                                                             
44 www.signup.worldofwarcraft.com/agreement.html 
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âzorgáz, något som gör det svårare att hamna på vänlistor och att bli ”hittad” 
med de inbyggda verktygen. Ett namnvalsgrepp av det slaget indikerar 
självförtroende och en ovilja att expandera sin sociala sfär samtidigt som det 
refererar till intern jargong. Väljer man namn som inte står i samklang med 
speltillverkarens universum på en rollspelsserver kan man dock tvingas till 
ett namnbyte eller i värsta fall också bli avstängd. Speltillverkaren själv 
formulerar det för rollspelsservrar specifika förbudet som följer:  

 
Non-Medieval/Fantasy Character Names 

This category includes:  

Any Non-Medieval or Non-Fantasy names (i.e. Microwave, Nuclearotron, 

Softwareman)  

All normal naming rules and the specific Roleplay naming rules45.  

 

På en rollspelsserver föredras följaktligen namn som korrelerar med den 
narratologiska kontexten eller åtminstone med fantasy eller medeltida 
stilistik i allmänhet. En bra riktlinje är namnen på de förprogrammerade 
karaktärerna (NPC:s) från respektive ras. Man bör dock påpeka att det finns 
en stor yta mellan ett rollspelskorrekt namn och ett namn som, oftast av 
hängivna rollspelare själva, riskerar att bli rapporterat46. I denna kategori 
hör de allra flesta namn hemma. Klart är i alla fall att det finns ett brett 
spektrum av olika namn. Fantasifulla, roliga, seriösa, oseriösa, vulgära, 
interna, obegripliga och främmande. Namn som refererar till filmer, böcker, 
nationell eller etnisk tillhörighet, mat, flingor, kända personer, musikaliska 
profiler, religion, serier, vapen, monster, datorspel eller för den delen andra 
onlinerollspel. Namn kan vara variationer på ens huvudkaraktärs namn, 
modifikationer av kända programmerade karaktärers namn eller 
kommentarer på obalanserad spelmekanik. Som Hagström (2008:266) 
påpekar kan namn kritiseras, hyllas, ifrågasättas, rapporteras, förlöjligas och 
stjälas. Oavsett om man muterar narrativets antydningar eller kastar in sitt 
namn från ett helt annat sammanhang så är det tydligt att spelarkulturen 
opererar bortom det tänkta och skapar en namnvalskultur som främst 
hänvisar till sig själv47.  

 
                                                             
45 www.wow-europe.com/en/policy/roleplaying.html 
46 Önskar man ytterligare hjälp i sitt skapande av ett bra namn kan man förutom att besöka något av de 
otaliga forum som behandlar ämnet alternativt använda en namngenerator (Hagström: 2008:270). När jag 
döpte min Troll Hunter till Vimjin var det exempelvis ett försök att vara samstämmig med Blizzards 
namntradition, då Trollens ledare heter Zul’jin och deras hemstad Sen’jin - detta samtidigt som jag ville att 
folk skulle kunna ana att det var en alternativ karaktär för samma spelare som också kontrollerar Vima. Vid 
ett tillfälle blev jag dock konfronterad av en annan spelare som undrade huruvida jag visste att ”jin” betyder 
”ledare” i Trollens vokabulär.  
47 2009 gjorde dock speltillverkaren det möjligt att mot en avgift ändra sitt namn; namnets roll som en 
fixerande kraft tappade således i kraft och det fanns möjlighet att undslippa efterhängsen ryktbarhet eller helt 
enkelt ångra ett val man gjorde innan man kunde speciellt mycket om den virtuella världen. 
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Jag och mina avatarer 
 
Efter att ha beskrivit den allmänna process alla som önskar bege sig in de 
virtuella världarna måste genomgå, och förankrat den i mina egna 
erfarenheter, tänker jag nu initiera ett fokusskifte från mer allmänna 
beskrivningar till en redogörelse för mitt fältarbete. World of Warcrafts 
strukturella betingelser har jag redan beskrivit och teoretiserat kring på ett 
sätt som gör det möjligt för en fruktbar undersökning av hur dessa premisser 
förvaltas, förhandlas och förändras. Jag vill dock först dröja vid mig själv och 
den spelartyp jag blev. I sin artikel ”Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: 
Players Who suit MUDs" la Richard Bartle (1996) grunden till det 
inflytelserika ”Bartle Test of Gamer Psychology48” som genom en rad frågor 
ska avgöra ens spelpreferenser i virtuella världar, såsom onlinerollspel och 
MUD:s. Utifrån testet får man en spelartypprofil där procenttal visar på ens 
huvudsakliga preferenser i relation till de fyra kategorierna Killer, Socializer, 
Achiever, Explorer.  

 
 

 
 
 
Ovan har vi min profil som är av metodologiskt intresse. Beroende på hur 
procentsatserna förhåller sig till varandra får man en bokstavskombination – 
vilken i mitt fall blir KASE. Testet, med sina 30 frågor, är inte oproblematiskt 
och saknar inte heller kritiker, men det säger likväl något om vilken slags 
spelartyp jag blev och följaktligen också om vilka typ av situationer och 
sammanhang jag spenderat mest tid i. Jag var alltså en ”hardcorespelare” som 
främst ägnade mig åt döda andra spelare (80% Killer) samtidigt som jag var 
väldigt upptagen med att erhålla de mest eftersträvansvärda objekten (73% 
Achiever). Att planlöst socialisera eller att för utforskandets skull utforska 
världen intresserade mig mindre. Taylor (2006) har skrivit utförligt om vikten 
av att framhålla skillnaden i spelartyper. En hardcorespelare, som jag, beter sig 
i stor utsträckning på sätt som inte alls korrelerar med typiska föreställningar 
om en deltagare i ett spel eller i en lek då fokus i ens aktiviteter inte främst vilar 
på att ha roligt utan snarare bör beskrivas som resultatorienterat. Detta är 
viktigt att notera då en forskare som exempelvis placerats i kategorin SEAK 
(Socializer/Explorer/Achiever/Killer) i Bartles test förmodligen skulle hamnat i 
annorlunda typer av situationer och i annorlunda typer av nätverk än vad jag 
gjorde. Jag har emellertid ständigt haft en medvetenhet om mina preferenser 
som spelare och således också förhållit mig till dem under min analys. 

                                                             
48 Testet finns tillgängligt på http://www.gamerdna.com/quizzes/bartle-test-of-gamer-psychology och är 
fortfarande aktuellt. 
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3.  
 

ATT SPELA SPELET 
 

 
Det är min övertygelse att det är i det vardagliga, repetitiva, rutinmässiga, 
cykliska och ibland tråkiga som kärnan av World of Warcrafts immersiva 
kvalitéer står att finna. Visst händer det spektakulära ting. Händelser man 
minns, händelser som blir omtalade på servern och händelser som 
föranleder långlivade diskussioner på olika forum. Men medan 
uppseendeväckande tilldragelser förvisso kan fungera som startpunkter för 
en mer djupgående analys, så är det vid vardagen man bör dröja om man vill 
förstå den situerade virtuella praktiken. Men hur skulle jag gå till? Min första 
tanke var att använda ett par generella begrepp som jag lyckats abstrahera ur 
min tid på fältet. Även om denna ansats med säkerhet har vissa förtjänster så 
kändes den allt för distanserad. Ekvationerna som gick ihop på papperet 
saknade inte sällan precision när de ställdes mot mina erfarenheter på fältet. 
Den lyhördhet och den följsamhet jag önskade mot de virtuella världarna 
fann jag istället via en slags dagboksform. Under en hel dag förde jag således 
kontinuerliga anteckningar utifrån klockslag, kompletterat med 
skärmdumpar vid intressanta händelser. Anteckningarna bestod ofta av 
förkortningar och hastigt nedskrivna stödord, då ett intensivt antecknande 
inte gick att kombinera med de mer krävande spelmomenten. Det fanns 
dock, som kommer framgå, långa och många stunder av väntan som jag 
förvaltade med att berika mina anteckningar med fler minnen. Redan på den 
efterföljande dagen utvidgade jag också dessa anteckningar och 
skärmdumpar till en läslig dagbok, materialet parat med denna närhet i tid 
gjorde att en detaljerad redogörelse möjliggjordes. Av den anledningen kan 
ett par minuter i spelet vara en ansenlig del tecken. Denna metod påminner 
om vad Jackson (1990) kallar för en ”running log”, det vill säga en 
sammanställning och ett utvidgande av fältanteckningar som sker varje kväll 
under ett fältarbete.  
 
Senare har jag också interfolierat dagboksanteckningarna med förklaringar 
och associationer som det öppna förloppet givit till mer övergripande 
strukturer – inom och utom spelet. Dessa markeras med ett byte av typsnitt 
och en understrykning och innehåller referenser till annan forskning, senare 
erfarenheter men dessa kan även vara av reflexiv art. Avslutningsvis så är 
den dialog som återges precis såsom den framträdde på min skärm, vilket 
innebär att texten kommer innehålla ord och uttryck som är obekanta för en 
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läsare som inte spenderat tid i World of Warcraft eller liknande virtuella 
miljöer. De ord eller uttryck som akut behöver förklaring vid läsande av 
texten kommer som sagt att definieras i en fotnot, i annat fall hänvisar jag 
återigen till ordlistan.   
 
Året då dagboken skrevs är 2005 och avataren Huizinga som jag nyttjade 
under dagen ifråga är min allra första skapelse i World of Warcraft. De fem 
år som passerade till år 2010, då jag avslutade mitt konto, är inget mindre än 
en evighet i den virtuella världen. Under dessa år fick jag se vänner komma 
och gå, jag fick uppleva radikala förändringar av spelmekaniken och 
speldesignen, jag fick se kontinenterna bli fler och välbesökta platser 
förvandlades till spökstäder. Jag fick också allt större sociala nätverk, 
skapade fler avatarer och inte minst så erhöll jag en helt annan status i den 
stratifierade praktiken. Den sociala progression jag efter 2005 fått uppleva 
såväl som mina avatarers allt bättre utrustning verkar ha gett upphov till ett 
slags fåfänga då jag funderade på huruvida jag inte borde skriva om 
dagbokskapitlet, eller skriva ett helt nytt att jämföra med det gamla, fast 
denna gång med utgångspunkt i en dag år 2010. En revidering som skulle ha 
varit av ondo. Den, åtminstone relativa, oskuldsfullhet och upptäckarglädje 
jag hade 2005 var vid min sista tid i spelvärlden till stora delar ersatt av en 
hemmablind cynism som med säkerhet skulle förfrämliga den oerfarne 
läsaren än mer. Dessutom så är min etnografi i en huvudsaklig bemärkelse 
en traditionell etnografi49 där jag nu ska redogöra för min deltagande 
observation, som inte är mer flyktig bara för att fältet råkar vara ett tekniskt 
medierat sådant; giltigheten samt det typiska i de erfarenheter jag erhöll 
denna dag förblir intakt.    
 
Spelet är World of Warcraft. Veckodagen är en tisdag och klockan är 10.00. 
Året är 2005. 
 

10.00: Jag skriver vant in mitt användarnamn och mitt lösenord på 
inloggningssidan varefter en välbekant illustration föreställande en ilsken Dwarf 
och en monstruös Orc framträder på skärmen. Under mina första månader som 
spelare av World of Warcraft betydde bilden något. Den berättade något om 
världen jag var på väg in i. Om kriget, om fraktionerna och om estetiken. Numera 
är den dränerad på ursprunglig betydelse. Kvar är en känsla av transportsträcka 
och på sin höjd en lättnad över att min rörelse från offline till online verkar ska 
fungera. Huizinga är utloggad50 i området Ashenvale. Mitt i Ashenvales 

                                                             
49 När Roger Sanjek (1990:187) påpekar att svaret på vad fältanteckningarnas praktik är måste vara ett 
historiskt sådant så tänker jag på alla de tusentals skärmdumpar som ligger sparade på min hårddisk, en 
etnografisk metod som hamnar långt ifrån exempelvis Malinowskis bruna anteckningsblock. 
50 Ens avatar agerande är fullständigt avhängigt ens eget aktörskap och kommer således att vara kvar på 
samma plats som när man lämnade spelet.  
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vildvuxna skogar, bland dess uråldriga träd, hittar man i zonens södra delar 
området Silverwing Grove där alliancefraktionens ingång till Warsong Gulch är 
belägen. Vid dess virvlande portal har man möjligheten att ställa sig i kö till detta 
målstyrda, strukturerade stridsfält där spelare kämpar mot den konkurrerande 
fraktionen om att först transportera tre av fiendens flaggor till sin egen bas. Gör 
man detta medan den egna lagets flagga är på sin ursprungliga plats erhåller 
man en poäng51. Berättelsen om Warsong Gulch talar om fraktionernas oenighet 
kring de omkringliggande skogarnas framtid. En bakgrundshistoria som känns 
tämligen frånvarande då man frenetiskt jagar en flagga. Att fånga flaggan kräver 
dock, trots sin enkelhet, en sofistikerad organisation och ett lyhört lagarbete. 
Olika klasser intar olika positioner på fältet beroende på deras färdigheter och 
specifika spelare har uppgifter lämpliga för deras förmåga. Strategi och lagarbete 
är kritiskt, speciellt mot de erfarna grupperna som är formerade på förhand. 
Dessa är beryktade och kallas oftast ”premades”. På den andra sidan spektrumet 
är de slumpmässigt formerade, ofta bespottade ”pugs” vilket är en förkortning 
för Pick-up Group. Eftersom jag ställer mig ensam i kön så kommer jag hamna i 
det sistnämnda. Min avatar Huizinga tillhör alltså fraktionen Alliance. Vidare 
tillhör han rasen Night Elves. Dessa beskrivs enligt narrativet som mystiska och 
stolta ensamvargar som svurit att upprätthålla den naturliga världens balans 
och säkerhet. Påstådda kännetecken jag aldrig närmare reflekterat över. 
Huizinga är vidare en Druid. En klass som ingått förbund med naturen och 
därför bland annat välsignats med färdigheten förändra form efter behov och 
möjlighet. Björn för uthållighet, gepard för snabbhet, katt för att leverera skada 
och sjölejon för att kunna simma fort. Jag spelar på en PvE-server och inte en 
rollspelsserver (RP) vilket innebär att Blizzards ”Stora Berättelse” om Azeroth 
inte manifesteras nämnvärt i den lokala praktiken. När jag spelar Huizinga 
uppträder jag exempelvis varken särskilt mystiskt eller naturnära. Jag borde 
starta en karaktär på en rollspelsserver för att se hur det egentligen är52. Men 
inte idag. 

 
10:02 Jag styr Huizinga in i portalen vilket placerar honom i kö till Warsong 
Gulch. Väntetiden beräknas via en liten ikon på min skärm till 1 timme och 13 
minuter, men jag vet av erfarenhet att det kommer ta betydligt längre tid. Inte 
särskilt många ägnar sig åt organiserad PvP dagtid, och de som gör det kommer 
sannolikt att sova ännu ett par timmar. Azeroth är ganska behagligt och tomt så 
här på morgonen. Jag hälsar sedvanligt på de tre medlemmarna som just nu är 
online i min guild Resonance. Idag med frasen ”Heya”. En artighetsritual som 
besvaras med liknande uttryck. I princip så är alla som spelat mer än ett par 
veckor medlem i någon av de otaliga guilder som finns att tillstå. Sedan må dessa 

                                                             
51 Så kallade ”Capture the Flag” tävlingar är ett vanligt förekommande spel-i-spelet som finns i ett flertal 
titlar. 
52 Redan här fanns ett intresse för att utforska rollspelsservrar vilket jag kom att göra mellan 2006 och 2010. 
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vara stora, små, elitistiska, avslappnade eller skämtsamma. Resonance är 
medelstor guild med en gemytlig och avslappnad atmosfär. De som en gång 
grundade den har sitt ursprung i Holland, och eftersom min karaktärs namn är 
just holländskt, så var det av den anledningen jag först blev rekryterad. Numera 
hälsas jag allt som oftast som ”the swedish dutch guy” efter detta missförstånd. 

____________________________________________________ 
 
Vissa spelare tycker inte att det är lämpligt och heller inte relevant att tala 
om exempelvis nationalitet. Kanske anser de sådan information vara en slags 
lekförstörare som försvårar immersionen och försvagar känslan att vara 
innesluten i en virtuell värld. Mer vanligt är dock att man stöter på den 
motsatta hållningen. Guilder med specifik nationell prägel, som Resonance i 
viss utsträckning, är relativt vanligt precis som att man kan stöta på två 
Night Elves som står och pratar polska med varandra i staden Darnassus. 
Engelska är dock det officiella språket på de flesta servrar, även om det i 
Europa finns exempelvis tyska, franska och spanska varianter också. 
 
____________________________________________________ 
 

10:04 Jag använder en så kallad Hearthstone för att förflytta mig till det 
värdshus jag valt till mitt hem. En gång varje timme kan man nämligen med hjälp 
av denna magiska sten teleportera sin avatar till valfritt värdshus53. Just nu, 
och faktiskt nästan jämnt, har jag valt ett stökigt värdshus i staden Ironforge. 
En stad som egentligen är dvärgarnas huvudstad, men som kommit att fungera 
som mötespunkten för samtliga av allianceraserna. Spelare som valt att tillhöra 
fraktionen Horde har sina egna städer och skulle omedelbart bli attackerade om 
de visade sig här. Ironforge är en magnifik grotta fylld av stora rum och 
vindlande berggångar som dvärgarna en gång karvat in i jorden. Att just 
Ironforge blivit alliancerasernas obestridliga metropol står i tydlig relation till 
det alltid välbesökta auktionshuset - ”Auction House”. Auktionshuset är en 
automatiserad auktionstjänst där spelare kan sälja objekt de själva skapat eller 
erhållit på annat sätt. Ironforge är fullt av liv och rörelse också denna morgon. 
Spelare springer fram och tillbaka mellan banken, valven och de små affärerna 
som är insprängda i bergsväggarna. Eldar brinner lite varstans och överallt ekar 
dvärgskratt. Myra Tyrngaarde basunerar ut sina sedvanliga säljfraser ”Fresh 
bread, baked this very morning”. Spelare stannar övertydligt upp vid varandra. 
Ett vant öga ser direkt att de inspekterar varandras utrustning. Åtråvärda 
objekt har ofta en design som svarar mot dess exklusivitet och därför är det inte 
ovanligt att en cirkel av spelare bildas kring profilstarka karaktärer med 
avundsvärda objekt. Karaktäristiskt för de stora städerna är också att 
livligheten och intensiteten går igen i de allmänna, vanligtvis översvämmade, 

                                                             
53 2010 kan man med 30 minuters intervaller använda sin Hearthstone. 
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chattkanalerna. Texten som rullar där i hög hastighet lever om. Efter en tid med 
spelande av onlinerollspel har, åtminstone jag, börjat uppfatta chatten i 
textrutan som ljud, vilket gör att man kan uppleva en trötthet av allt prat och 
skrik här. Folk annonserar gång på gång vad de har till salu och vilka 
hantverksfärdigheter som de behärskar. Vill du ha din stav förtrollad med extra 
skada? Behöver du sy upp en mantel som adderar till din styrka? Behöver du en 
dryck som gör att du springer snabbare i femton sekunder? ”WTS GUARDIAN 
STONES” ropas det frekvent just denna morgon. Mina öron känns trötta. Andra 
använder kanalerna till att söka medlemmar till diverse uppdrag eller raider, 
ofta i så kallade avskilda instanser, också kända som dungeons. 

____________________________________________________ 
 
De flesta spelare spenderar en stor del av sin tid i så kallade instanser vilka 
är stora, avskilda spelområden som beroende av svårighetsgrad kräver allt 
från fem till fyrtio spelare för att klara. 2005 fanns det totalt trettiofem 
stycken anpassade för olika levelspektrum. I dessa ställs man mot olika, 
förskrivna fiender. De större, mer utmanande monstren mot slutet av varje 
instans är de vars lik kan innehålla de mest eftersträvansvärda objekten. Att 
en mindre instans tar 2-3 timmar i anspråk är inte ovanligt medan de större 
kan ta över 10 timmar att ta sig igenom. 
____________________________________________________ 
 

10:07 Jag springer till rustningssmeden Bengus Deepforge som huserar vid 
värmen från stadens enorma, ständigt brinnande smältugn. Bengus reparerar 
min rustning som jag noterat blivit rejält sliten på sina håll. Det hela kostar mig 
nästan två guld. Smärtsamt.54 

 
10:13 Jag har inte lyckats bli rik i World of Warcraft av den enkla anledningen 
att jag alltför snabbt blivit uttråkad av de olika etablerade 
guldsamlingsmetoderna jag är bekant med. Metoder som inte sällan involverar 
tristess och upprepning – så kallad ”grinding”. Men eftersom Huizinga är klädd i 
rustning och vapen av finare kvalité och dessutom har nått den högsta nivån55 
så attraherar jag på daglig basis tiggare som antar att min pengapung dignar av 
tyngden från mitt antagna överflöd. En av Ironforges många lyckosökare - idag 
en påstridig, skäggig level 17 Dwarf Warrior - insisterar påstridigt om att jag ska 
skänka honom ett guld. Lite präktigt försöker jag förklara att jag minsann aldrig 
tiggt pengar utan tjänat ihop mina på ett hederligt sätt. Dvärgen verkar dock 
inte förstå engelska speciellt bra och ställer samma fråga oavsett mitt svar. 
Nästan som en skiva som hakat upp sig: 
 

                                                             
54 World of Warcraft har genomgått en kraftig inflation vad gäller den interna valutan. 2010 är 2 guld i det 
närmsta ingenting. 
55 2005 var den högsta leveln 60, medan då jag slutade i maj 2010 så var den 80. 
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N: hey can u plzz gimme gold, I need new weapon  
To N: as I said, earn your own gold. Nobody likes farming them and I’m no 
exception  
 
Till slut tröttnar han. Ibland skänker jag pengar, men idag känner jag mig fattig. 
Möjligtvis var det lite snålt.  

____________________________________________________ 
 
Att samla pengar krävde vid denna tid stora investeringar av tid, och pengar 
är i viss utsträckning relevant i World of Warcraft om man önskar inhandla 
mounts, enchants, potions eller liknande. Då, precis som nu, fanns det 
spelare med god kännedom om marknaden som då via auktionshuset kunde 
tjäna stora summor guld. Om det exempelvis är så att en nyhet spridits på 
relaterade forum om att ett nytt åtråvärt flaskrecept för yrkesgruppen 
alkemister snart ska implementeras av speltillverkaren, och att en viss 
ingrediens som kommer krävas för att laga just denna dryck är en viss ört, så 
finns det aktörer som preventivt dammsuger marknaden på just dessa 
föremål. Detta för att sedan kunna sälja dem till ett betydligt högre pris än 
vad de betalat. Man bör dock tillägga att World of Warcrafts själva 
speldesign bygger på att man inte via pengar kan erhålla de mest 
eftersträvansvärda föremålen. 
____________________________________________________ 

   
10:19 Det välbekanta ljudet som indikerar att jag mottagit ett ”whisper” ljuder ur 
mina högtalare56. Denna gång var det en förfrågan om att delta i en 10-manna raid 
till instansen Lower Blackrock Spire. Förfrågan kom från en tidigare obekant level 
60 Hunter. 
 
E: hi there m8, fancy a LBRS raid? 
To E: hello, sorry not atm, thanks for asking though 
E: oki take careJ 
To E: sameJ 
 
Jag har redan allt jag behöver från Lower Blackrock Spire så jag ser ingen 
anledning att spendera ett par timmar där. Hade en vän frågat hade jag 
sannolikt svarat ja.  
 
10:22 De flesta transporter som inte innebär att man rider på sina så kallade 
”mounts” sker med ”griffons”, vilket är en slags automatiserad transportfågel 
som man för en överkomlig summa kan använda för att flyga till platser man 

                                                             
56 Ett ”whisper” är ett privat meddelande som kan skickas till vem som helst inom samma fraktion, oavsett 
geografisk närhet. 
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tidigare besökt – förutsatt då att också de har en Flight Master som har hand om 
fåglarna. Jag betalar Ironforges egen Flight Master Gryth Turden ett par silver 
för att få flyga med en griffon till svampiga Wetlands där jag vet att det med 
jämna intervaller går en båt till kontinenten Kalimdor och den väntande, dunkla 
hamnen i Auberdine. Medan jag står och stampar på bryggan i Menethil Harbor 
blir jag tilltalad av en annan druid. 
 
A: wow! That’s some phat gear you got there 
To A: thank you J 
A: Hopefully I will get those one day. All these wildheart stuffz looks so cool 
To A: Well some parts do, but walking around with a dead bird on your head is a 
pretty high price to pay for some nice stats^^ 
A: hehe yeah the cowl is fugly 
To A: but function over fashion I guess heh 
A: indeed J 
A: nice talking to ya m8, cya around 
To A: yup J feel free to send tell if you need any help 
A: I sure will! Thanks 
 
Lite småprat är alltid trevligt. Kastar druidens populära buff57 ”Mark of the 
wild” på de andra som väntar på båten.  
 
10:33 Jag anländer till Auberdine. Där betalar jag ytterligare ett par silver för 
att få flyga till Theramore som ligger lite längre söderut. Ett add-on jag 
installerat räknar ut exakt hur lång tid det kommer att ta flyga dit – vilket i 
detta fall är lite mer än elva minuter. En information man inte kan få av spelets 
egen mekanik.  Dessa annalkande elva minuter använder jag till att växla över 
till min webbläsare där jag besöker World of Warcrafts officiella forum för 
druidklassen. Någon har till min stora förtjusning lagt ut en ny video för 
nedladdning. Just den här verkar kretsa kring dokumenterad PvP. Jag påbörjar 
nedladdningen samtidigt som jag läser ett par nya poster där författarna unisont 
klagar över hur lite skada vi druider kan göra i jämförelse med vissa andra 
klasser. Det är förvisso sant, men just idag känner jag mig jag väldigt trött på 
allt tjat om det. ”Skapa en karaktär med en annan klass då” kommer jag på mig 
själv att tänka. Från min webbläsare påbörjar jag också en nedladdning av en 
humoristisk World of Warcraft film som utlovar excessiva mängder dans.  

____________________________________________________ 
 
Att man som spelare rör sig mellan alla dessa positioner, inom och utanför 
spelvärlden, är inte ovanligt. På kort tid kan man förflytta sig från att vara 

                                                             
57 Varje klass i spelet har tillgång till en eller flera buffar som de kan ge till andra spelare. En buff är en 
tidsbegränsad förstärkning av vissa attribut.  
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uppslukad av att en spelare med klassen Rogue låser ens färdigheter, för att 
sedan i guildchatten prata om hur Rogues behöver balanseras medan man i 
nästa ögonblick växlar över till sin webbläsare där man kanske hämtar tips 
från ett forum eller laddar hem en informativ film om hur man som 
exempelvis Druid bäst besegrar en Rogue. Tio minuter senare kanske man 
växlar tillbaka till World of Warcraft fönstret för att berätta för sina vänner 
att man kommer gå ”afk”, eller alternativ logga ut, för att man planerar att 
äta mat. Dessa ständiga rörelser och ramverk som överlappar varandra 
komplicerar tanken på att man ”blir” sin avatar och gör också gränsen 
mellan att befinna sig online eller offline luddig (jfr Taylor 2006:152). Man 
befinner sig inte i en magisk, sluten cirkel utan spelandet är en tämligen 
flexibel, mobil och expansiv aktivitet. Detta är en integrerad del av att spela 
World of Warcraft. 
____________________________________________________ 
 

10:45 Växlar tillbaka till spelet igen då jag vet att min destination Theramore vid 
det här laget borde vara nådd – de elva minuterna är över. Härifrån ska jag flyga 
vidare till den goblinstyrda lilla ökenstaden Gadgetztan för att slutligen hoppa på 
fågeln till den insektsinfekterade, närmast obeboeliga zonen Silithus. 
 
10:52 Anländer till Silithus. Åkallar min tigerliknande Nightsaber Mount och 
börjar nu manuellt rida mot den närliggande zonen Un’Goro Crater. Ett lummigt, 
grönt område oväntat beläget mitt emellan tre öknar. Trots detta är Un’Goro 
Crater fylld av exotisk växtlighet och ovanliga djur. Jag trivs i miljön, den är 
fridfull på något sätt. Min plan är att jaga de dinosaurieliknande monstren 
Devilsaurs som är spridda runtom kratern. Varje avatar kan som mest ha två 
yrkesfärdigheter och Huizinga har kombinationen leatherworking och skinning, 
vilket i det aktuella fallet skulle innebära att jag dödar Devilsaurs för att sedan 
skinna deras kroppar i hopp om Devilsaur Leather. En komponent som bland 
annat används för att tillverka ett par handskar som är populära bland 
klasserna Hunters och Rogues. Min idé är också att jaga Stone Guardians för den 
exklusiva sten som ibland går att finna på deras lik. Den brukar sälja bra. Med 
andra ord: Det är dags att försöka tjäna lite guld. 
 
10:59 Jag hittar direkt en Stone Guardian som fredligt patrullerar längs 
bergskanten. Denne skulle inte attackera mig om jag inte först attackerade - 
därav den gula namntexten ovanför dess huvud. Ett par spelare runt level 50 
stannar upp för att bevittna vår kamp. De är, utan anledning om de visste hur 
enkelt det är, väldigt imponerade och klappar händerna medan de utbrister i 
diverse hejarop. Jag antar att lite uppskattning inte kan skada. Min föga 
krävande jakt på Devilsaurs och Stone Guardians har dock just startat. Det är 
inte särskilt roligt. Det är snarare enformigt, mekaniskt och inte alls utmanande. 
Men vad gör vad man inte för att spara ihop guld? 
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____________________________________________________ 
 
Viljan att arbeta för att nå sina mål är integrerat i den virtuella praktiken. 
Likt människorna i filmen ”Matrix” (1999) som blev missnöjda i den till 
perfektion simulerade världen, så konstaterar Castranova (2001:18) att 
människorna i spelet EverQuest också de vill leva i en värld med 
begränsningar och arbete, inte en utan. Något som implicerar att 
fantiserandet är en högst diskursiv sysselsättning - fantasi är alltid en 
tolkning som ska tolkas och allt annat än fri. Att enformighet och 
arbetsliknande tristess har fått respass in i de virtuella världarna kan vid en 
första anblick te sig besynnerligt, men den oklara gränsdragningen mellan 
arbete och lek är central för de virtuella världarnas immersiva kvalitéer, en 
observation jag kommer få tillfälle att utveckla. 
____________________________________________________ 
 

11:43 En svensk kompis i Resonance kommer online och vi börjar småprata lite i 
guildchatten om hur tråkigt det är samla pengar. För att alla ska förstå pratar vi 
engelska. 
 
H: It’s so damn boring farming gold, but I still can’t afford that damn epic mount 
so I guess I have to 
S: I know, it sucks, haven’t saved enough gold either 

____________________________________________________ 
 
Vid den här tiden var den “episka mounten” betydligt mer sällsynt än vad 
den var 2010. Vad de gjorde, förutom att fungera som en statusmarkör, var 
att öka den hastighet som djuret färdas från 60 procent snabbare än ens 
karaktärs löpande till 100 procent snabbare. 
 
____________________________________________________ 

 
11:45 Ytterligare en svensk kompis, som är medlem i en annan guild, loggar på 
och skickar ett privat meddelande: 
 
D: tjoho 
To D: hilli 
D: Vad göres? 
To D: Jag är i Un’Goro och samlar sur devilsaur leather, måste spara pengar till 
epic mounten 
D: en annan har den redanJ 
To D: jävla warlocks 
To D: För också dagbok över en speldag till avhandligen, sitter och antecknar så 
det glöder 
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D: hahaha så du ska spela hela dagen då? 
To D: jajamän det blir maraton 
D: Du jag skulle behöva 3 rugged armor kits 
To D: k, vet inte om jag har 15 rugged leather, men jag tror det. Annars kan jag 
snabbt samla det. 
D: ok, det är ingen brådska antar jag 
To D: Jag fixar det sedan idag 
D: kung 
D: ska logga ut nu, skulle bara kolla en grej, vi hyres senare 
To D: jepp ha ne 

____________________________________________________ 
 
Såsom nämnts tidigare så är mina erfarenheter av att vara öppen med min 
forskarroll inte bara av det bra slaget. D känner jag så pass bra att han vet 
allt. 
 
____________________________________________________ 
 

12:51 Jag har rutinmässigt samlat läder och stenar i två timmar och på köpet 
hunnit bli allmänt uttråkad då jag äntligen får stiga in i Warsong Gulch. Väntan 
blev lika lång som jag befarade – nästan tre timmar. Har dock hunnit få 
tillräckligt med läder för att kunna sy åtminstone ett par handskar. Matchen är 
väldigt spännande men eftersom jag hamnat i en pug är det närmast omöjligt att 
besegra det andra laget, som då är en premade. Jag lyckas fånga en flagga men 
detta till trots så förlorar min raid med 1-3. Får dock 70 ”honorable kills”, vilket 
är godkänt för en match givet att Druider, på grund av sin möjlighet att 
förvandlas till en gepard, spenderar den mesta delen av tiden med att gömma sig 
och springa runt med fiendens flagga. Matchen slutar klockan 13:47 varefter jag 
genast ställer mig i kö till Warsong Gulch igen. 
 
13:49 Jag använder återigen min Hearthstone, som nu hunnit bli aktiv igen, för 
att transporteras till det buffliga värdshuset i Ironforge. Väl där springer jag 
bort till en av stadens läderaffärer för att införskaffa den speciella tråd som 
krävs för att tillverka handskarna. Efter att ha sytt dem har det blivit tid att 
lägga ut dem till försäljning på auktionshuset tillsammans med mina stenar. Sex 
Guardian Stones och mina nytillverkade Devilsaur Gauntlets är nu ute på 
marknaden i en åtta timmar lång auktion - för vem som helst inom min fraktion 
att buda på! I bästa fall tjänar jag över 100 guld på det här. 
 
13:52 Äter lite fil med flingor framför datorn medan jag halvhjärtat skummar 
igenom oljudet till text som fyller de olika chattkanalerna i Ironforge. 
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14:04 Bestämmer mig för att flyga ensam till instansen Scarlet Monastery för 
att samla än mer guld, men just när jag påbörjat flygningen mottar ett 
meddelande: 
 
L: Hey H, wanna do raid to Stratholme Scarlet side? 
To L: Heya, well I might change my plans for you. How many are in your raid 
atm? 
L: With you we are 10, so ready to start if you join^^ 
To L: Hmm a tempting offer indeed. Invite me 
 
Jag saknar fortfarande vapnet ”Hammer of the Grand Crusader” som demonen 
Balnazzar i instansen Stratholme Scarlet Side kan bära på. Närmare bestämt så 
är chansen 19.9% att den ska finnas att hämta på demonens lik. En acceptabel 
”droprate”58. Vapnet är populärt för Druider som vill heala men olyckligtvis är 
jag inte den enda Druiden i raiden. Något som innebär att i alla fall den dyker 
upp skulle vi förmodligen måsta slå tärning om den. Ett tillvägagångssätt som 
bygger på att man skriver kommandot ”/random 100” sin chattruta varefter en 
slumpgenerator ger en slumpmässigt skapad siffra mellan 1 och 100. ”Huizinga 
rolls 57 (1-100)” kan det stå för de andra att läsa. Högst vinner och jag tenderar 
att alltid slå lågt. En känsla som givetvis är lika orimlig som den är verklig. 
 
14:27 Vårt äventyr som ska tas oss genom den fallna staden Stratholme har 
börjat smärtfritt, men plötsligt dyker ett fönster upp mitt på min skärm:  
 
”You are now eligible to enter Warsong Gulch, choose an action – Enter - Hide”.  
 
Jag väljer ”hide” och passar således på inbjudan eftersom jag, trots att jag helst 
skulle vilja spela Warsong Gulch, inte vill svika raidgruppen som i det här läget är 
beroende av mig.  

____________________________________________________ 
 
Detta är ett bra exempel på hur de oskrivna reglerna fungerar i praktiken. 
Det finns inget som förbjuder mig från att bara klicka ”enter” i det fönster 
som dyker upp mitt på min skärm. Inte ens någon möjlig formell 
bestraffning. Bara känslan av att svika verkliga människor som investerar 
faktisk tid. 
____________________________________________________ 
 
 

15:04 En Night Elf Hunter, P, beter sig allmänt besynnerligt - på gränsen till 
otrevligt faktiskt. Å ena sidan hetsar han och förolämpar folk i gruppen 

                                                             
58 Ett begrepp som används då man vill tala om vilken procentuell chans det är för ett visst föremål att finnas 
på ett visst lik. Denna procentsats hittar man inte i spelet men på fansidor såsom www.thottbot.com. 
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samtidigt som han tar irrationella, besynnerliga beslut. Som att på egen hand 
störta in i ett rum fullt av fiender. En vårdslöshet som lätt kan döda alla i 
raiden. Det innebär alltid en viss risk med att spela med folk man inte känner. 
Följande utspelar sig i raidchatten: 
 
P: C’mon move everyone!!! We need to do this in an hour 
Y: We are going fast, stop complaining please 
P: just hurry!!! 
 
15:27 Huntern P fortsätter oförtrutet med sin vårdslösa iver, men tack och lov 
har ännu ingen i raiden dött till följd av det. Det främsta orosmomentet är i fall 
den oberäkneliga spelaren bestämmer sig för att ”rulla tärning” på föremål som 
inte är avsedda för hans klass. Som tillexempel ”Hammer of the Grand 
Crusader”. Den andra druiden, Y, delar sin oro med mig i ett privat meddelande 
 
Y: P is acting real strange. Kinda scares me… 
To Y: Yeah I agree, I don’t wanna taste whatever he’s smokingJ 
Y: *phew* I thought I was the only who thought he was weird 
To Y: hehe no. I will suggest master looter on Balnazzar to RL just in case he 
get’s any ninja ideas 
Y: yeah was thinking about doing the same, we don’t want a hunter getting the 
Hammer of the Grand Crusader 
To Y: nope we certainly don’t want that  
 
Master Looter betyder att bara raid ledaren kan plundra liket, vilket innebär att 
ingen ska kunna kasta tärning för ett föremål som de inte kan använda eller som 
de av någon annan anledning inte är förtjänta av. 

____________________________________________________ 
 
I World of Warcraft, såväl som i de andra onlinerollspelen jag har erfarenhet 
av, används begreppet ”ninja” för att beskriva spelare som stjäl föremål de 
inte är berättigade till. Reglerna för looting59 sätts av gruppen. I World of 
Warcraft dyker det alltså upp en tärning när det gäller bind-on pickup (BoP) 
föremål, vilka är objekt som inte kan bytas mellan spelare60. Väljer man att 
kasta tärningen får man meddelandet ”Warning: Looting this item will bind 
it to you”, accepterar man ändå och erhåller ett föremål man inte förtjänat 
kan man komma att klassas som ninja och således hamna på folks 
svartlistor. Inte sällan springer övriga gruppmedlemmar till Ironforge och 
basunerar ut i allmänna chattkanaler att personen ifråga är en ninja, och 
avråder alla från att någonsin bjuda in denna någon till en raid. Den 
                                                             
59 ”Looting”, eller att ”loota”, är när man plundrar ett lik eller en kista på de objekt som återfinns där. 
60 2009 implementerades en förändring som gjorde det möjligt för spelare att en kort tid efter ”lootande” 
byta bind-on pickup föremål till andra spelare som deltog i samma grupp eller raid. 
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spelarskapade etikens försvarare må sakna officiella bestraffningsmetoder, 
men uteslutning kan fungera begränsande. 
____________________________________________________ 
 

15:43 Demonen Balnazzar är död - men för vilken gång i ordningen kommer jag 
på mig själv att fundera. Balnazzar – eller Lord of the Risen som han också 
benämns - har tagit över Grand Crusader Dathrohans kropp och spelat en stor 
roll i den stora zonen Eastern Plaguelands. Nu ligger han på stengolvet död. Igen. 
Omringad av ännu en grupp äventyrare som tänker på droprates, hammare och 
hjälmar. Stora berättelser samsas inte gärna med miljontals spelare, återfödelse 
och repetition. Raidledaren aktiverar i alla fall inte ”Master Looter” men det 
visar sig inte spela någon roll då Huntern P inte agerar utanför ramen. Kanske 
var han bara väldigt otålig. Den här gången fick jag gå lottlös ur instansen, men 
det gick åtminstone smärtfritt. En Mage i raiden skapar en portal till Ironforge. 
Alla säger adjö och raiden splittras. 

____________________________________________________ 
 
Den konversation jag var inblandad i med Y är ett tydligt exempel på den 
vaksamhet som uppstår när beteenden kolliderar med normen av vad de 
oskrivna reglerna om vad en ”mogen” och erfaren spelare är. Gång på gång 
finner jag mig själv delaktig i att reproducera och internera normen om den 
Gode spelaren, den spelare som tror sig göra att raider, grupperande och 
transaktioner förlöper smärtfritt. Vi är våra egna övervakare. Situationen 
illustrerar också relationen mellan individ och kollektiv, då man i många 
situationer finner sig själv ha spenderat timmar på något utan att erhållit 
någon formell belöning. Antingen för att man hade otur eller också för att 
man helt enkelt ville vara hjälpsam. 
____________________________________________________ 
 

15:50 Jag ställer mig återigen i kön till Warsong Gulch. Vanligtvis är jag alltid i 
raider som är formade på förhand men efter en snabbtitt på min vänlista ser jag 
att den fortfarande är helt tom på vänner jag vanligtvis spelar med. De är helt 
enkelt inte online varför deras namn framträder i grått. Jag är därför än så 
länge utelämnad till de slumpmässiga grupperna och lotteriet som hör därtill. Ett 
inte alltid så givande öde. 
 
15:54 Får ett meddelande av G i min guild. Jag har alltid antagit att denne någon 
framför skärmen är en väldigt ung person då hon ofta begärt orimliga tjänster – 
detta uppblandat med otacksamhet och en inte sällan irriterande påstridighet. G 
är level 39. 
 
G: Can you hellp me with Scarlet Monastery??? 
To G: What you need help with? 
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G: Need quest In the Name of the Light done 
To G: Well I’m often glad to help, but that is a real long quest series, you need to 
clear the whole cathedral etc. Lotsa running if I remember correct 
G: Will you help??? 
G. plzzzzz 
To G: Sorry G, not atm, but why don’t you get a team with people around your 
level and finish it? That way you will get experience points aswell. 
G: I need quest, will you help?? 
To G: As I said, not today, got other plans 
G: But then I will never finish it.. 
To G: Why don’t you get team for it? SM is level range 30-40, it’s perfect for you 
G: If I get team you will join?? 
To G: You don’t need me if you get team 
G: I need weapon from quest!! Help? Can’t finish without you, it’s red 
To G: That quest was intended to be doable by people like you, even lower levels 
actually, and I clearly stated no as for helping you today 
 
16:12 Dialoger av det här slaget kan vara fruktansvärt irriterande. Oavsett om 
det handlar om språkförbistring eller inte, så är känslan av en fullständigt 
misslyckad kommunikation alltid en källa till frustration. Kan hon inte bara 
lämna mig ifred? Jag trodde i min enfald att min poäng varit tydlig nog när 
följande privata meddelande dyker upp på min skärm: 
 
G: hello??? 
G: will you come?? 
 
Orkar inte ens svara den här gången. Alternativet finns ju alltid att ignorera en 
person. Då skulle G få svaret ”Huizinga is ignoring you” om hon försökte viska 
till mig igen. En aktion som dock känns otänkbar mot en guildmedlem.  

____________________________________________________ 
 
I retrospektiv märker jag hur jag vid flera tillfällen positionerar mig och intar 
en antagen roll som ”spelare med erfarenhet”. Vid den här tiden hade jag 
inte ens varit medborgare i Azeroth speciellt länge. Jag hade förvisso 
Veteranstatus i guilden medan G endast var en Initiate, precis som att jag var 
en av då fyra generaler i den över 700 medlemmar stora guilden i Anarchy 
Online. En aspekt av mitt fältarbete som är tämligen problematisk då jag 
rent formellt står ”över” vissa spelare jag satt mig att studera. Man ska dock 
inte överskatta den betydelse som tillskrivs guildernas hierarkier i 
allmänhet.  
____________________________________________________ 
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16:14 Jag startar ännu en gång samma tröttsamma resrutt till Un’Goro Crater 
som jag åtog mig tidigare under dagen. Fåglar ska flygas och bytas och båtar som 
man just ska missa. Detta för att uppta den repetitiva jakten på Devilsaurs och 
förhoppningsvis erhålla än mer läder innan det blir dags för nästa Warsong 
Gulch. Jag hinner dock inte ens halvvägs förrän jag, fortfarande svävandes högt 
i skyn på en fågelrygg, får ett nytt privat meddelande:  
 
L: Hello. We are missing a druid for a raid to Stratholme UD, wanna fill the spot? 
To L: Sure thing, I am flying the opposite direction though so I would need a 
summon by the warlock. 
L: That won’t be a problem, welcome 
 
Känner ingen i raiden sedan tidigare. Jag noterar att vi bara är åtta personer 
trots att taket är tio, vilket får mig att vilja undersöka saken. I raidchatten 
utspelar sig följande: 
 
H: We are going in with only 8 peeps? 
O: hmm well it’s a class raid 
K: class raid 
H: oops *hides in shame* 

____________________________________________________ 
 
Det är alltid pinsamt att göra bort sig. Att framstå som en nybörjare som inte 
behärskar språket och inte förstår koderna. Eftersom det uppenbarligen var 
en klassraid, alltså en spelare från var och en av de tillgängliga åtta 
klasserna, så var det följaktligen en dum fråga. Jag var helt enkelt inte 
bekant med uttrycket ”class raid” och reagerade således på att raiden inte 
hade 10 spelare. Något som, trots händelsens banala karaktär, fick mig att 
*gömma mig i skam*61. 
____________________________________________________ 

 
16:52 Missar återigen en inbjudan Warsong Gulch. 
 
17:53 Stirrar på slutbossen Baron Rivendare i instansen Stratholme Undead 
Side som, precis som vanligt, väntar tålmodigt på sin häst. Raiden är bra, han 
kommer med all säkerhet att vara död inom 5-10 minuter. 
 
17:59 Mycket riktigt, raiden är lyckosam med sitt åtagande och Baron Rivendare 
är död. Inget användbart finns dock i liket. Ytterligare en session i instansen 
Stratholme, Undead Side är genomförd utan att få den där Wildheart Kilten jag 

                                                             
61 Att beskriva vad man gör med asterisker kring texten är ett sätt markera att man lingvistiskt försöker 
gestalta kroppsspråk eller på liknande sätt levandegöra det textuella.  
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så gärna skulle vilja ha. Detta var uppskattningsvis 15:e gången jag försökte. 
Kanske kommer jag ha mer tur nästa gång jag dödar honom.  
 
18:04 Magen i raiden skapar den typiska portalen tillbaka till Ironforge för att de 
övriga medlemmarna inte ska behöva använda sina alltid så bedyrade 
Hearthstones. En Mage kan skapa portaler till ett flertal platser, men om inte 
annat sägs så antas man vilja till Ironforge. Väl tillbaka i metropolens myller 
beger jag mig förväntansfullt till auktionshuset för att följa upp eventuell 
budgivning på mina varor. Tyvärr så verkar marknaden inte törsta efter vad jag 
har till salu idag då inga bud har placerats ännu. Jag överväger att själv 
annonsera i tradechatten i hopp om att få fart på försäljningen men väljer att 
avstå.  
 
18:06 En kvinnlig Night Elf Warrior står, iförd minimal utstyrsel, och dansar på 
en pelare placerad vid stenbron som leder till Ironforges bank. Spelare som 
stannar och dröjer vid den lättklädda krigaren får emoten /flirt riktat mot sig, 
vilket innebär att det står ”K flirts with you” på ens skärm samtidigt som 
avsändarens avatar utför ett skriptat, tillhörande kroppsspråk som förstärker 
emotet. Det verkar som att den här dansande spelaren tänker sig framträdandet 
som en affärsidé eftersom hon med jämna mellanrum ber om dricks. En bekant 
som också råkar befinna sig i närheten verkar vilja diskutera spektaklet: 
 
Y: omg where is the virtual world coming, so now we gotta have strippers in WoW 
aswell… 
To Y: hehe yeah so it seems 
Y: it’s prolly a 14 year old boy who think that he’s female character is sexy and 
wants to make a buck of it 
To Y: heh, I would say that you are right 
Y: most girls in-game are boys IRL 
To Y: yeah I know 

____________________________________________________ 
 
Denna fördom kommer jag att återknyta till senare i studien, det vill säga att 
trots en ansenlig del av spelarskaran är kvinnor (se exempelvis Yee 2005, 
Taylor 2006) så utgår folk allt som oftast från att de kvinnliga karaktärerna 
är män som valt att spela som kvinnor. Att jag så lättvindigt håller med här 
beror antingen på konflikträdsla eller helt enkelt brist på kunskap. 
____________________________________________________ 
 

18:18 Jag ställer mig återigen i kön till Warsong Gulch medan jag går till köket 
för att sätta på en panna med spaghetti. Hungern börjar göra sig påmind. 
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18:20 Från köket hör jag det välbekanta ljudet som upplyser mig att jag har 
mottagit ett privat meddelande, och beger mig därför till datorn för att se vad det 
gäller. Det visar sig vara en av mina PvP-orienterade vänner, B, som nu har 
kommit online. Han håller på att forma en raid till Warsong Gulch och undrar 
huruvida jag är intresserad. Jag spricker upp i ett leende – det här har jag 
väntat på hela dagen!  
 
B: Hey H! Up for some WsG preformed? 
To B: You know I am! 
B: kkJ 
 
Vi ställer oss i kö och väntetiden beräknas till 40 minuter, så jag informerar 
raiden om att jag tänkt äta middag medan vi väntar. 

____________________________________________________ 
 
Att vara öppen med att man rör sig mellan olika positioner på detta sätt är 
inget problem på en PvE server, det är inte sällsynt att folk till och med 
önskar en god måltid. 
____________________________________________________ 
 

19:01 Jag är tillbaka i den virtuella världen. Väl där får jag ett tips om en påstått 
rolig incident som tydligen sprider sig likt en löpeld på diverse forum. Posten 
visar sig handla om hur en spelare lokaliserad på en rollspelsserver ertappat ett 
par som utförde tämligen verbal och explicit så kallad cybersex, och därefter 
tagit skärmdumpar av det hela. Denne objudna observatör försöker sedan delta i 
den sexuella akten genom diverse obscena, om än fyndiga, kommentarer – allt 
med förevändningen att han minsann också rollspelade62. Det dråpliga i det 
inträffade får mig först att skratta. Men egentligen är det väldigt paradoxalt att 
man ska få så mycket bannor för att man verkligen rollspelar i ett onlinerollspel. 
Nästan alla jag känner hånar rollspelare. Återigen tänker jag att jag borde, för 
forskningens skull, starta en karaktär på en rollspelsserver. 
 
19:09 Match igen, men trots vår väl sammansatta raid så förlorar vi med 
siffrorna 2-3. Jag slog min högst reella näve allt vad jag kunde i min monitor då 
min kontakt med World of Warcraft vid två tillfällen bröts (”disconnected” eller 
”disco” som det ofta förkortas). Till råga på allt medan jag bar flaggan. Tack och 
lov verkar tekniken fortfarande vara intakt. Att bli ”disconnectad” innebär att 
man loggas ut från spelet ofrivilligt. Ens avatar står dock kvar, frusen eller 
slumpmässigt springande, för en kort stund under vilken man sannolikt blir 
dödad av en annan spelare.  

____________________________________________________ 

                                                             
62 www.absolutepunk.net/showthread.php?t=244485 



 

61 

 
Rörelsen mellan offline och online och överlappandet däremellan är 
oproblematiskt så länge det är frivilligt och avsiktligt. Medan det påtvingade 
avbrottet i ens virtuella aktörskap kan vara väldigt frustrerande – i synnerhet 
om det som i mitt fall skedde under ett kritiskt moment. Murray (1997:26) 
menar att allt framgångsrikt teknologiskt berättande förr eller senare gör 
teknologin transparent, vi slutar helt enkelt tänka på mediet och låter 
styrkan i historien dominera. Nu är det ju inte ett narrativ i traditionell 
bemärkelse som får mig att vara så engagerad i en virtuell lek med fånga-
flaggan som mål, utan det alltjämt kollektiva samspelet, den prestige jag 
tillskriver situationen och de interna belöningar som står att finna. Likväl är 
det intressant att jag väljer att så våldsamt straffa tekniken, här symboliserad 
av min monitor, för det ovälkomna avbrottet av mitt virtuella handlande.  
 
____________________________________________________ 
 

19:39 Jag sätter min avatar genom att trycka ned tangenten x utanför ingången 
till Warsong Gulch i Ashenvale och samtalar med de andra i raiden medan vi 
återigen ställer oss i kön. Strategier förfinas och komplimanger såväl som 
negativ kritik delas ut. 
 
19:49 En ny PvP-server har startat upp för en vecka sedan som lockat till sig 
många PvP-fantaster från andra servrar som önskar mäta sig med varandra. En 
Priest delar med sig av en lite märkvärdig anekdot: 
 
M: I have a friend that started a character on the new server and he was to lazy 
to level up his new one so he hired this guy to take it from lvl 1-30 
H: Are you serious? 
M: yeah 
H: omg! did he get paid per hour, per level or how was the arrangement? 
M: he got 30£ for the 30 lvls 
H: hahaha that’s crazy 
H: did he know the person he hired or was it just a stranger? 
M: I don’t know. It wasn’t me it was my friend 
 
Anekdoten leder inte till någon större uppståndelse i raiden. Jag tror bristen på 
fördömande handlar om att köparen ifråga redan hade arbetat sig till den högsta 
leveln på egen hand och därför legitimt kunde köpa sig ur den transportresa som 
många veteraner betraktar arbetet med att ta en ny avatar till den högsta nivån 
som. Resan är inte målet, utan de verkliga belöningarna är tillgängliga först efter 
att man nått level 60. 

____________________________________________________ 
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Här ser man ett exempel på ekonomiseringen av de virtuella världarna, hur 
meningsskapandet omsätts i konventionell valuta; de virtuella värdena 
läcker och omvandlas. 
 
____________________________________________________ 
 

19:55 Jag blir utmanad på duell av en Night Elf Rogue, en duell jag vinner 
relativt enkelt genom att defensivt förvandla mig själv till en björn stora delar av 
kampen. Min seger leder till att fler spelare vill testa lyckan. Jag accepterar 
utmaningen från ytterligare en Rogue som jag också besegrar. Efter duellen har 
jag hög puls och ett starkt adrenalinflöde. 

____________________________________________________ 
 
Dueller är mycket frekventa, speciellt på platser där spelare ofta samlas. Ofta 
finns det en påtaglig känsla av prestige i luften. En flagga sätts ner framför 
ens fötter för att markera att man är utmanad eller utmanar någon annan på 
duell. Vilka som har slagits och vem som vann annonseras sedan så att alla i 
närheten kan se det. Dueller är också de ett ämne för den 
spelarkontrollerade beteenderegleringen, om i mer diversifierade former än 
då det kommer till att exempelvis stjäla, eller ninja, föremål. Vissa spelare 
tycker att avgörande färdigheter hos vissa klasser, som endast kan användas 
med 30 minuters intervaller, inte hör hemma i dueller medan ytterligare 
andra tycker att man beter sig ohederligt om man dricker någon av de många 
förbrukningsbara flaskor som florerar i Azeroth. Ett annat sätt att bryta mot 
de oskrivna, oklara reglerna kring dueller kan vara ifall en av 
kombattanterna gömmer sig och använder mat eller dryck för att återfå hälsa 
eller magisk energi.  
____________________________________________________ 
 

19:59 Jag erhåller två olika inviter till att delta i instanser inom loppet av en 
minut, men bestämmer mig för att fortsätta köra Warsong Gulch. Jag vill samla 
honorpoäng för att stiga i PvP-rank när veckan ska sammanfattas på tisdag 
kväll. Jag har som bäst varit placerad på 29:e plats i min fraktion på servern. 
Det är min önskan att komma lite högre, men det krävs enorma 
tidsinvesteringar. 

____________________________________________________ 
 
Detta är ytterligare ett sätt att positionera sig, det vill säga att besitta en hög 
PvP rank. Varje gång man dödar en spelare ifrån den konkurrerande 
fraktionen i ens eget levelspektrum får man ett så kallat ”Honorable Kill”. 
Det finns spelare som samlar upp hundratusentals sådana för att slutligen 
kunna nå den högsta PvP-rankingen, vilket vid denna tid var 14. Med den 
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kommer förutom tillgång till exklusiv utrustning titeln ”High Warlord” för 
Horde och ”Grand Marshal” för Alliance. Varje nivå i 14-stegs rankingen 
kommer med en egen titel och i vissa fall tillgång till annars otillgänglig 
utrustning. Det här systemet togs sedermera bort av speltillverkaren då det 
visade sig att det fick förödande konsekvenser för de hängivna spelarnas liv, 
som under månader var tvungen att vara nummer ett i sin fraktion vecka 
efter vecka för att erhålla de mest prestigefyllda titlarna. Jag nådde som 
högst rank 10, dock med en annan avatar.  
____________________________________________________ 

 
20:05 En kompis från guilden, C, tycker att jag borde bege mig österut från 
Ashenvale, till det vackra, kustbelägna området Azshara. C berättar att där står 
30 stridsklara äventyrare i färd med att ge sig i kast med den gigantiska draken 
Azuregos som synts vid de uråldriga Eldrathruinerna. Uttråkad av all denna 
väntan och på bristen av intressant konversation bestämmer jag mig för att rida 
dit. Det är inte speciellt långt till angränsande Azshara. Gruppen misslyckas - de 
dör, springer tillbaka till sina fallna kroppar, återföds, buffar och preparerar. De 
pratar om vad som gick fel och hur de kan förändra sin strategi. Azuregos 
teleporterade in dem under sin mäktiga kropp, reflekterade deras magi och 
skapade snöstormsliknande effekter. Draken visar sig vara en för stor utmaning. 
Ridturen hit känns likväl belönande. Jag tycker att det finns något tilltalande 
och mäktigt med att bevittna större kollektiva kraftansträngningarna.  
 
20:23 Det blir återigen vår tur att jaga flaggor i Warsong Gulch. Denna match 
vinner vi, fast det är en seger som kostar på då den tar ovanlig lång tid, något 
som leder till viss oenighet och irritation. 
 
A: wtf are you doing in their base F!! 
F: I was helping trying to get flag 
A: That is H’s job learn to play WsG ffs 
F: Shut the fuck up 
F: you are not the damn raidleader 
A: lol fu 
H: stop arguing and focus on winning instead 
F: B you are leader make him shut up please 
B: I am not a teacherJ 
 

____________________________________________________ 
 
Bråk av detta slag är inte sällsynt, inte minst i adrenalinstinna moment som 
PvP ofta kan vara. De organisatoriska kvalitéerna hos raidledaren sätts då 
prov. I detta fall har vi en raidledare utan intresse att axla den ledande 
rollen, vilket han visar med yttrandet “I am not a teacherJ”. Andra gånger 
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kan situationen vara den motsatta, det vill säga att man deltar i en raid där 
ledaren vill kontrollera strategier in i minsta detalj.  
 
____________________________________________________ 
 

22:09 Efter mer än en och en halv timme är så matchen äntligen över. Vi 
placerar oss oförtrutet i kön igen. Segern verkar dock ha suddat ut spåren av 
eventuell oenighet och raidchatten upptas återigen av obetydliga trevligheter, 
intern jargong och matematiska utläggningar om hur man bäst planlägger sitt 
spelande. 
 
22:15 Jag beger mig till zonen Western Plaguelands. En grådimmig plats fylld 
med sjukdom, Undeads, gift och aggressiva fiender. Jag kryssar mig försiktigt 
igenom åkrar av vandrande zombies och kokande grytor för att sakteligen närma 
mig staden Heartglen. På en liten avfart från vägen dit finner man nämligen ett 
gäng magiker som kallas Scarlet Spellbinders. Dessa rödklädda magiker har en 
0.02% stor chans att bära på en åtråvärd vapenenchant som heter crusader, att 
erhålla den är mitt mål. Allt som oftast är tornet redan belägrat av andra spelare 
med samma förhoppning, men idag är jag lyckosamt nog ensam. Huizinga 
behöver, utifrån sina yrkesval, inte själv enchanten men den skulle med 
säkerhet bringa god vinst på auktionshuset. Jag dödar fruktlöst ett par av dem 
då plötsligt B som leder min raid kommer ridande. Han kliver av sin mount och 
börjar med sin pilbåge att skjuta på den Scarlet Spellbinder jag redan är 
engagerad i strid med. Hans tillskyndande var uppenbarligen överflödigt då 
fienderna är enkla att ensam besegra. Till vår förvåning finns 
crusaderenchanten att hämta på den senast fallna kroppen! Här ställs jag inför 
lite av ett dilemma då det ju faktiskt var jag som reste hit först och att jag heller 
inte behövde någon assistans. Jag väljer dock att föreslå att vi ska dela summan 
den kommer bringa in på auktion, något B gladeligen accepterar. 
Förhoppningsvis så kommer vi att tjäna åtminstone 150 guld vardera.  

____________________________________________________ 
 
Situationen i fråga illustrerar en typ av situation då den spelarreglerade 
kulturens riktlinjer för önskvärt agerande blir aningen oklart. Utifrån 
gällande sociala normer agerade jag generöst och hade kunnat ensam göra 
anspråk på den åtråvärda enchanten utan att möta kritik. 
 
____________________________________________________ 

 
22:41 Det har blivit dags för ännu en sammandrabbning i Warsong Gulch. Vi 
vinner - detta trots att jag återigen blev frånkopplad från servern medan jag bar 
flaggan. Den här gången kontrollerar jag dock min vrede och låter bli att slå på 
vare sig monitorn eller något annat. Varken min dator eller min 
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internetuppkoppling visar tecken på instabilitet vilket får mig att misstänka att 
problemet är relaterat till spelet. Antingen får jag starta en ”ticket” (en slags 
petition) som leder till att jag får tala med en ansvarig för speltillverkaren (en 
GameMaster, eller GM) eller också så får jag felsöka på egen hand. 
 
00:09 Raiden kräver omorganisering. För vissa var det sängdags medan 
ytterligare andra hade nya åtaganden i Azeroth. Följaktligen uppstår ett tomrum 
att fylla. Något som sällan är problematiskt då man typiskt har en väntelista 
med namn på spelare som önskar en plats då utrymme finns. Vi blir snabbt 10 
spelare igen och kan ställa oss i kön. Väntan uppskattas till över en timme. Jag 
har ingen lust att vara duktig och samla guld, inte heller känner jag för att 
duellera eller ens chatta. Runt omkring mig hör jag de sedvanliga påhoppen på 
hordespelarna, diskussioner om hur man optimerar sin utrustning och strategier 
för hur man bäst bemästrar sin klass. Jag har tråkigt. Riktigt tråkigt. Kanske 
borde jag resa till zonen Eastern Plaguelands och jaga Larval Acids men det 
känns om möjligt ännu tråkigare. Jag stirrar istället slött in i skärmen 

____________________________________________________ 
 
Gång på gång ser man exempel på hur den situerade, virtuella praktiken 
fungerar på sätt som inte liknar den traditionella leken – som ju i stor 
utsträckning förknippas med att ha roligt. Med att ha kul. World of Warcraft 
kan vara väldigt roligt, men innehåller också stora delar tristess, 
rutinmässighet och plikt. 
 
____________________________________________________ 
 

00:23 Jag kommer att tänka på den där anekdoten jag fick berättad tidigare idag 
- om hur den där personen betalat en annan aktör för att spela en avatar från 
level 1 till level 30. Därför växlar jag över till min webbläsare för att titta på 
auktionssajten eBay om liknande tjänster finns tillgängliga där. Jag hittar 
förvisso tjänster som erbjuder ”levlande” men framförallt finner jag stora 
kvantiteter av World of Warcrafts egen valuta till salu. Det verkar som att man 
får betala ungefär 500 kronor för 300 guld – ett azerothguld är värt lite mer än 
en krona alltså. 

____________________________________________________ 
 
Mycket har hänt sedan 2005. Den internetbaserade auktionstjänsten eBay 
har förbjudit försäljning av virtuella pengar då det står i konflikt med 
speltillverkarnas anspråk på intellektuell egendom. En utveckling som flyttat 
guldsäljarna till marginalerna. Deras närvaro är dock betydligt större idag – 
såväl i spelet som utanför. 2010 kan man köpa 2000 guld för 9.9 
amerikanska dollar, vilket är ungefär 70 kronor. Ett guld är alltså värt 
ungefär 0.035 Svenska Kronor. En enorm inflation med andra ord. 
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____________________________________________________ 
 

01:25 En ny match startar efter vad som kändes som en evighet. Jag är inte ens 
säker på vad jag företagit mig sedan midnatt, då mitt anteckningsblock visar sig 
vara lika tomt på händelser som mitt minne. Känslan av meningslöshet blir dock 
ett minne blott så snart min skärm fylls med meddelandet att det nu blivit vår 
tur. I raidchatten delas min entusiasm av de övriga deltagarna som också de 
uttrycker stor lättnad över att väntan är över.  
 
02:29 Matchen slutar och vi gick glädjande nog återigen segrande ur striden! Det 
har varit en lyckosam afton för oss, speciellt för P som jagar de högsta av 
titlarna. Vi ställer oss i kön, men indikatorn som ska beräkna väntetid visar att 
det inte finns något lag från hordesidan kvar för oss att hoppas möta. ”Average 
Wait Time: Unavailable”. Ibland loggar någon på sin alternativa hordekaraktär 
för att försäkra sig om att informationen som säger att ingen längre köar 
stämmer. Ikväll gör ingen det. De flesta i raiden bestämmer sig således för att 
logga ut och säga god natt: 
 
M: The hordes have hit the sack I think I will do the same 
P: yeh me too 
S: Sleep is for the weak 
B: lol 
H: me>sleep 
S:^^ 
K: do you think there will be another match tonight? 
H: nah 
K: k 
B: nn everyone cya tomorrow 
H: nn 
 
02:32 Jag använder min Hearthstone för att kunna titta till mina auktioner i 
Ironforge. Inget hade sålt överhuvudtaget. Detta är vanligtvis en indikation på 
att man satt för högt pris eller att marknaden är mättad. Imorgon ska jag prova 
igen med en lägre prissättning.  
 
02:44 Mottar ett privat meddelande på holländska. Något som inträffar 
åtminstone ett par tillfällen varje vecka. Givetvis förstår jag ingenting av de 
obekanta teckenkombinationerna som uppträder på min skärm. Det händer att 
vissa blir provocerade när jag förklarar att jag, trots mitt namn, inte är från 
Holland. Som att jag ägnat mig falsk marknadsföring eller något liknande.  
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03:22 Efter lite småprat i guildchatten bestämmer jag mig för att gå i säng och 
meddelar detta till de fem medlemmar som fortfarande är online. Ikväll med det 
vanligt förekommande ”nn”, en populär förkortning för ”night night”. Azeroth är 
sömnigt och börjar bli öde – det är tveksamt huruvida något mer kommer hända 
inatt. Jag lämnar Huizinga, fortfarande inloggad, i centrala Ironforge medan jag 
går och gör mig redo för att sova. Ovanför mitt huvud står det att läsa ”afk”. 
Away From Keyboard. 
 
04:12 Återvänder till datorn och ser att min avatar har blivit automatiskt 
utloggad till följd av för lång inaktivitet. Jag tar detta som en anledning att gå i 
säng.  
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 4.  
 

GENUS, KROPP OCH DET 
VIRTUELLA BLIVANDET 

 
 
Efter att ha presenterat såväl den virtuella praktiken som de virtuella 
världarnas formella beskaffenhet önskar jag nu fokusera mer specifikt på de 
virtuella, könade kropparna. Hur ska man förstå förkroppsligande online? 
Hur förvaltas den anonymitet som erbjuds då det kommer till genus? Hur 
ser gränserna mellan online och offline ut? Är de täta eller är de läckande 
och perforerade?   
  

OM MÖTET MELLAN KROPP OCH TEKNIK  
 

Kroppen blir i ljuset av teknologin en hybrid i vilken distinktionen mellan 

människa och maskin, mellan kropp och själ, mellan sanning och illusion, 

mellan singulär och partikulär blir utmanade på ett sätt inte tidigare skådat 

(Haraway, 1991:177). 

 

I declare the global space we are building to be naturally independent of the 

tyrannies you seek to impose on us.... [Cyberspace] is an act of nature and it 

grows itself through our collective actions.... We are creating a world that all 

may enter without privilege or prejudice accorded by race, economic power, 

military force, or station of birth.... Your legal concepts of property, 

expression, identity, movement, and context do not apply to us.... Our 

identities have no bodies, so, unlike you we cannot obtain order by physical 

coercion. (Barlow 1996). 

 
Det senare citatet är ett utdrag från John Barlows (1996) manifest ”A 
Declaration of the Indepence of Cyberspace”, en välkänd kommentator och 
skribent i internetrelaterade frågor. Manifestet är riktat till regeringar i den 
industriella världen och fångar hoppet om onlinevarats tänkta oberoende 
och distingerade position gentemot den ”verkliga världen”. Det är en 
uppmaning att lämna ens ofullständiga kropp – ens mobbade, skitande och 
döende kropp – bakom sig och ta ett kliv in i den virtuella världen. Där inne 
påstås det finnas svävande, anonyma själar på flykt undan repression och 
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normer. Kroppen, med hela världens historia skriven på sin yta, är det 
onödiga, betungande bagaget som antas stanna kvar framför datorn. Så kan 
drömmen om den virtuella tillvaron låta när arvet från en desillusionerad 
hippiegeneration flätas samma med den nya teknikens potential. Teknofilens 
resonemang rymmer en dröm om en digital himmel. I tron på Internets 
möjligheter finns en förhoppning om att nå den tänkta punkten innan vi 
skildes åt. Romantiserandet av nättillvaron rymmer inget mindre än 
drömmen om den ursprungliga, oskyldiga, harmoniska enheten. Där, i den 
virtuella verkligheten, hoppas man återfinna ursprungets ursprung innan 
språket, innan skrivandet, innan människan (Haraway, 1991:175) och innan 
social differentiering.  Detta differentierande perspektiv finns förvisso också 
hos belackarna som gärna kallar tillvaron i virtuella världar för en skadlig 
verklighetsflykt. Att presentera virtuella världar som antingen utopiska eller 
dystopiska har en lång historia (se exempelvis Boellstorff 2008:27, Ihde 
2002:3, Wertheim 1999). 
 
Om den cyberutopiska föreställningen att medborgare i virtuella världar 
lämnar sin kropp bakom sig vore riktig, så skulle följaktligen dikotomier 
såsom genus funnit en dekonstruerande plattform vida överlägsen Butlers 
(1990) subversiva lesbianism eller hennes genusparodierande dragqueens. 
Inte heller skulle andra stratifierande kategorier såsom etnicitet, stil, klass, 
utseende, vikt eller handikapp längre ha relevans. Detta är inget annat än en 
utopi om kulturens slutgiltiga seger över naturen, vilket är en av det 
modernistiska projektets främsta ambitioner, ett mål sprunget ur en 
värdepräglad dualism som föddes redan under Upplysningen (Sundén, 
2003:5). Drömmen om kroppen som skulle finnas bortom samma sociala 
och kulturella praktiker som tillåter oss att förstå kroppar i första taget är 
enligt mig inte bara en metafysisk villfarelse utan också ett hinder för den 
verkligt intressanta, men ack så komplexa, förståelsen för kroppar i virtuella 
världar.  
  

ESKAPISM OCH METAFYSIK – EN KRITIK AV VANLIGA 
FÖRESTÄLLNINGAR OM INTERNETS MÖJLIGHETER 

 
”You´re in our world now” var onlinerollspelet EverQuests välkända slogan, 
ett försäljningsargument för spelets immersiva, förföriska kvalitéer som 
signalerar att man vid spelandet träder in en annan värld. Tanken på att vara 
i en annan värld är i sig inte problematiskt, men en konflikt uppstår när man 
dristar sig att likt cyberutopisten påstå: ”bli vem du vill på Internet”. Den 
eskapistiska, eller den exceptionalistiska positionen som Malaby (2007) 
kallar den, har sin huvudsakliga förtjänst i att den fångar ett faktiskt begär 
att fly sin kropp som spelare såväl som teoretiker har uttryckt. Virillio 
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(1993:80) talar om att lämna kroppen bakom sig och bli viktlös genom 
hastigheten i den nya teknologin, Hillis (1999:Xvi) talar om all kultur, men 
mer specifikt den virtuella verkligheten, som ett sätt att fly från kroppens 
begränsning och handlingar, Dery (1996:390) sammanfogar futuristerna och 
cyberhippies i deras tro på flykten från naturens missuppfattade naturliga 
tvång, Turkle (1997:27) talar om möjligheten av ett mentalt liv som existerar 
avskilt från våra kroppar, Barlow (1996) mässar om den kroppslösa, virtuella 
identiteten och Waskul (2003:3) menar att Internet, trots sina möjligheter 
för social interaktion, förblir kroppslöst. Min avsikt är att hitta en position 
bortom övertron på möjligheten att i virtuella världar lämna sin kropp 
bakom sig samtidigt som jag vill uppmärksamma de unika möjligheter som 
dessa världar erbjuder för att leka och tänka kroppar.  
 
Psykologen Andrew Evans (2001) ägnar i sin studie This Virtual Life - 
Escapism and Simulation in Our Media World ett ansenligt utrymme åt att 
förstå eskapismen såsom han ser den i samtiden. Hans analys tar sin 
avstamp i brist, vilket inte är ovanligt då begär ofta just ses som en reaktion 
på en brist. För Evans kan det vara otaliga bristfälliga omständigheter som 
föder denna önskan till en flykt från verkligheten, en verklighet som enligt 
Evans inte sällan är outhärdlig. Sedan må det vara av politiska skäl, 
arbetslöshet, skolan, finansiella problem, relationsproblem, olika former av 
allmän oro, rädsla eller smärta – Evans (2001:56) lista på anledningar att ha 
eskapistiska begär är betydligt längre men hans poäng borde vara tydlig nog. 
Eskapism är i hans version olika varianter av underhållning och förförelse 
som erbjuder flykt undan verklighetens begränsningar, brister som i sin tur 
leder till begär om något annat. Men trots att Evans är noga med att varna 
för multinationella företag som ständigt försöker profitera och exploatera 
dessa begär, så tar han själv bort udden i den eskapistiska positionen – om 
det någonsin funnits någon. Ty för Evans är alltid platsen dit man flyr 
sekundär. Den är med några få undantag, som när konstnärer behöver 
inspiration eller när Ibsen hade skrivkramp (Evans 2001:70) alltid en 
overklig, temporär resa från nödvändigheterna i vardagen. Detta är ett 
filosofiskt såväl som ett normativt ställningstagande.  
 
Medan man förvisso kan tolka onlinerollspelens växande invånartal och den 
enorma tid som investeras i dessa världar som en kommentar till den 
verkliga världens sociokulturella beskaffenhet, så vill jag framhäva vikten av 
en öppenhet för att de begär, önskningar och belöningar som uppstår inne i 
de sociala, alltid kollektiva, virtuella världarna kan skapa behov och mening 
som inte nödvändigtvis går att reducera till en reaktion på en brist i den 
reella verkligheten; mening som produceras på de virtuella arenorna kan 
vara nog i sig själv. Ett annat antagande, implicit eller explicit, som följer en 
eskapistisk position är den ontologiska skillnad som måste finnas mellan den 
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verkliga och den virtuella världen, mystifieringen av övergången mellan att 
vara offline och online rymmer universella anspråk på vad som är verkligt 
och vad som inte är det. Antagandet om en faktiskt ontologisk distinktion 
saknar vidare förankring i empirin då just denna förflyttning från offline till 
online är betydligt mer komplex och mångbottnad än vad som tidigare 
antagits (se Sundén 2003, Taylor 2006, Boellstorff 2008). Spelare besöker 
och postar på forum, de tittar på filmer skapade i den virtuella världen och 
rör sig ständigt mellan en multipel uppsättning positioner innanför såväl 
som utanför spelet. Att vara offline betyder förvisso att ingen för tillfället 
kontrollerar ens avatar, men det betyder inte nödvändigtvis att spelaren 
befinner sig på en annan plats63. 
 

OM RELATIONEN MELLAN KROPP OCH SJÄL 
 
Att använda eskapism som verktyg för att förstå onlinerollspelande, och i 
förlängningen anta en relevant ontologisk skillnad mellan verkliga och 
virtuella världar, är intimt förknippat med en viss föreställning om kroppen. 
Den som Butler (1990) kallar för den prediskursiva kroppen måste gå att 
skilja från en tänkt själ för att det ska vara rimligt att tänka på en tillvaro 
bortom kroppen i virtuella världar. När Sherry Turkle (1997:27) påstår att: 
”Datorn tar oss med bortom en värld av drömmar och djur, ty den gör det 
möjligt för oss att tänka oss ett mentalt liv som existerar avskilt från 
kroppar” så förutsätter hon just en sådan meningsfull distinktion mellan 
kropp och själ. Att anta detta är varken oproblematiskt eller givet. Inom 
vetenskapen är det främst Renee Descartes och dennes utpräglade, om än 
ofta förenklade, kropp-och-själ dualism som kommit att fungera som 
utgångspunkt. 
 
Själen har, trots det ständiga talet om den, en aura av prediskursivitet som 
gynnats av dess främsta kännetecken, nämligen dess alltid undflyende 
osynlighet som verkar ha fyllt de tomrum som tänkandet inte lyckats fylla på 
ett tillfredsställande sätt. Detta har sina orsaker, då kritiken av sådana 
uppfattningar av själen har rört sig på en icke-fruktbar platå.  Materialister 
reducerar själen till en process i hjärnan; psykologer förstår den som något 
slags produktionscentra av känslor men väljer att kalla ”själen” för psyke. 
Med dessa ansatser kan man inte utmana föreställningen om själen som 
åtskild och evig och således kan övergången till de virtuella världarna 
fortsätta beskrivas i eskapistiska termer. Jag hävdar att man för att bemöta 
och revidera distinktionen mellan kropp och själ först och främst måste 

                                                             
63 Jag har exempelvis dagligen fortsatt besöka forum samt regelbundet tittat på filmer från World of Warcraft 
trots att jag inte längre är ”online”. 
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medge att även om själen möjligtvis är en metafysisk och fabricerad 
föreställning så förändrar detta inte att den i högsta grad är verklig. 
Föreställningen om själen har nämligen otvivelaktligen en betydande roll i 
den språkliga flora som ständigt kodifierar, materialiserar, definierar och 
normifierar kroppar. Själen är alltså ingen absurditet, den är verklig och 
relevant just för att den är upplevbar, och för att det ur dessa upplevelser 
strömmar krafter som leder till vissa sätt att tala och tänka. Själen blir 
således verklig för att föreställningar om den ständigt artikuleras vilket har 
gjort den till en grundpelare i människors självuppfattning över hela världen. 
Förutom att den är huvudlinje inom kristendom, så har tron på den också 
kommit till uttryck i såväl grekisk, romersk, germansk, slavisk, afrikansk 
som i indiansk metafysik (Ellegård m.fl. 1994:181). Själen som begrepp går 
inte att bortse ifrån då det har makt att forma kroppar (se exempelvis 
Foucault 1974:40).  
 
Det som blir kvar är den fysiska kroppen som har kolonialiserats genom 
naturvetenskapens diskursiva praktiker. Där har den antagits vara naturlig, 
fundamentalt biologisk och förkulturell och därför också immun mot 
kulturella, sociala och historiska faktorer. Elizabeth A. Grosz (1994) 
ifrågasätter i studien Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism 
dikotomin mellan en verklig, materiell kropp å ena sidan och dess olika 
kulturella och historiska representationer å den andra, för att istället visa att 
det är genom diskurs som kroppar bokstavligen produceras och 
konstitueras. Kroppen har av både naturvetare och humanister betraktats 
som materialitet före betydelsebildning och form – före inskrivandet av 
värden men för Grosz (1994) så finns det ingen sådan prediskursiv kropp. 
Utifrån ett liknande antagande påstår Butler (1990:164-166) att tanken på en 
stabil, självidentisk kropp, en stum, passiv fakticitet på vilken historien är 
skriven, är att hugga sig själv i benet då man endast förskjuter gränsen för 
var naturen slutar och kulturen börjar utan att ifrågasätta dikotomin i sig. 
Vad som krävs för att förstå erfarenheterna av ett förkroppsligande som 
följer med in i de virtuella världarna är något i stil med Haraways (1991) 
cyborg: något som spränger ramarna för den institutionaliserade dikotomin 
mellan kropp och kultur. 

 

KROPP OCH TEKNOLOGI – EN ALTERNATIV FÖRSTÅELSE 
 
Utifrån detta avvisande av dikotomin mellan kropp och själ på grundval av 
dess metafysiska förutsättningar, så framträder grunden för ett annat 
kroppsbegrepp. En hybrid som rymmer såväl kroppen, förkroppsligande och 
kultur. Men bara för att man postulerar ett hybridbegrepp så innebär detta 
inte att relationen mellan kropp och teknik blir okomplicerad och enkel: Det 
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finns och måste finnas en omprövning av anatomin i ljuset av ny teknik. Som 
princip och idé är samspelet mellan människa och maskin allt annat än en 
nyhet. Den mänskliga kroppen fungerar inte olikt en maskin, och har alltid 
interagerat med objekt för att uppnå resultat. Ta bara Merlau-Pontys (1945) 
exempel med den blindes käpp, en extension av kroppen vars utanförskap 
försvinner då den med tiden slutar vara en främling för brukaren och istället 
blir ett fullt naturligt sätt att interagera med världen. Detta skiljer sig inte 
nämnvärt från hur handkontrollen till spelkonsollen eller musen till datorn 
upphör att vara ett främmande objekt och istället blir ett, i bästa fall, 
genomskinligt verktyg att navigera en virtuell värld med. Kroppens gränser 
förskjuts och med allehanda extensioner erbjuds möjligheten att sträcka ut 
sig i världen på ett nytt sätt. Och, precis som Haraway (1991:178) påpekar, 
varför skulle kroppen sluta vid vårt yttre skinn?  Såväl i fantasin som i 
praktiken fungerar ju maskiner som prostatiska föremål och intima 
komponenter. Vad gäller datorspel så erbjuder tekniken en plattform där 
man maskinellt kan interagera med just teknik, när sedan denna relation är 
etablerad så möjliggörs handlingar som inte annars vore tänkbara. Vad som 
är anmärkningsvärt är att man i onlinerollspelen erbjuds en möjlighet att 
interagera med tekniken för att sedan finna sig placerad på en virtuell 
plattform där andra subjekt också befinner sig. Alltså, man interagerar 
KroppàTeknik för att nå en relationskedja av slaget: 
KroppàTeknikàVirtuell KroppàAndra Virtuella Kroppar.  
 
Men om onlinevarat inte ska beskrivas som kroppslig, cartesiansk 
transcendens måsta man visa på det verkliga och det möjliga i ett virtuellt 
förkroppsligande (Boellstorff 2008:134). Ett förkroppsligande som alltid är 
relativt till kroppen, men aldrig sammanfaller fullständigt med den. På så vis 
blir det möjligt att tänka sig ett förkroppsligande som runnit över och sträckt 
ut sig på andra arenor, bärandes endast idén om vad det innebär att vara 
förkroppsligad (Hayles 1999). Detta utmanar rollen den traditionella 
kroppen haft som ensam bärare av närvaro och av förkroppsligande. I spel 
som World of Warcraft finner man avatarer som är ”bortom” kroppen, men 
som ändå genererar känslan av närvaro och förkroppsligande. De gifter sig, 
väljer kön, väljer ras, tar upp plats och navigerar i de virtuella världarna – 
många med ett rykte, en historia och ett utbrett socialt nätverk. I World of 
Warcraft, precis som utanför, så definieras och skapas allt förkroppsligande 
– fysiskt eller ej – i sociala och kulturella kontexter (jfr Boellstorff 
2008:135). Med ett sådant perspektiv blir alla typer av förkroppsliganden av 
samma slag just för att de formas och får sin mening och materialitet i 
normativa praktiker. Man kan helt enkelt inte tänka sig en kropp, virtuell 
eller inte, utan diskursiv inramning (se Grozt 1994, Sundén 2003:29). 
 



 

74 

Även om man accepterar ett förkroppsligande bortom kroppen så riskerar 
man likväl att förenkla relationen mellan kropp och teknik ifall man 
presenterar den som binär (Kirby 1997). Men om man istället för att tänka 
på kroppen som en på förhand given enhet som kultur skrivs på, och istället 
betraktar den som en sammansättning krafter och begär som interagerar 
med varandra så kan man tänka en förkroppsligad, virtuell närvaro som inte 
består av en binär relation mellan exempelvis en kropp och en virtuell kropp. 
Genom att stycka upp kroppen till en sammansättning krafter framträder en 
möjlighet att tänka sig hur dessa blandas om, förvandlas, försvinner eller 
följer med in i den förkroppsligade, situerade tillvaron online. Det är en 
förståelse som inte accepterar att själen på något magiskt sätt kan fly från 
kroppens begränsningar och lämna det bagage som en livslång kroppslig 
socialisering och kulturalisering för med sig, men heller inte stänger 
möjligheten att kroppen som man tidigare känt den kan komma att 
destabiliseras i och med ny teknik. 
 

OM BLIVANDE 
 
Förkroppsligad närvaro online utgår, som jag visat i kapitel två, främst från 
avatarerna. Den via avatarerna representerade kroppen är inte en 
nödvändighet på samma sätt som sin faktiska motsvarighet utan en 
uppsättning val placerat i en virtuell praktik, men den är likväl 
immersionens grund. Men hur ska man förstå transaktionen mellan spelaren 
framför skärmen och dennes karaktärer? För det första så är det nog väldigt 
få som verkligen tror att de blir en Undead Priest när de spelar World of 
Warcraft. En analys av hur man navigerar som avatar i ett kollektivt, virtuellt 
samhälle med utgångspunkt i ett identifikationsbegrepp missar de läckande 
gränserna mellan offline och online såväl som de multipla positionerna 
spelare ständigt hoppar mellan. Faktum är ju att man ”verkligen” inte blir 
avataren, utan vad jag anser vara centralt är blivandet i sig; blivandet som 
inte producerar något bortom sig självt. En sådan ansats erbjuder en flyktväg 
från alternativen ”att imitera” eller ”att bli” då vad som är verkligt alltså är 
blivandet självt. Sålunda kan man säga att blivandet inte är imiterande, inte 
identifierande, inte producerande, inte korresponderande. Blivandet, ett 
verb, är sig själv nog, och kan inte reduceras till ”att uppträda som”, ”att 
vara”, ”att vara likställd med” eller ”producera” (Deleuze & Guattari 
1989:238-239). Att man inte reducerar blivande till imitation innebär inte 
att frågan om vad man kan och vill bli givet unika premisser, såsom i 
Azeroth, blir ointressant utan endast att det inte handlar om att någon 
framför skärmen verkligen blir likställd med något på skärmen. 
Blivandebegreppet har helt enkelt den öppenhet gentemot den mobilitet som 
förutsätts vid spelandet av onlinerollspel som identifikationsbegreppet 
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saknar. Bara för att jag verkligen inte blev en Shaman när jag skapade en 
Shaman så fick jag likväl erfara något som möjliggjordes av de speciella 
premisser som World of Warcraft erbjuder.  

 

GENUS I DEN VIRTUELLA PRAKTIKEN 
 
Mitt långa och intensiva medborgarskap i virtuella världar har genererat 
oöverskådliga mängder erfarenhet från olika typer av förvecklingar och 
skeenden, inte minst när det gäller hur genus gestaltas via avatarerna. 
Gender-bending, eller genustöjning, och identitetslek intresserade tidigt 
forskare med virtuella världar som studieobjekt (se exempelvis Yee 2001, 
Kendall 2002) och även jag själv hade initialt ett liknande intresse. Jag har 
dock inte medvetet letat efter ett specifikt förvaltande av de premisser som 
erbjuds online eller sökt efter medspelare med uttalade syften om 
genustöjning, utan snarare snubblat över intresseväckande situationer 
genom mitt långvariga deltagande i spelarnas vardag. Utifrån detta material 
har jag valt sju fall som jag kommer utveckla och förankra teoretiskt. 
Karaktäristiskt för urvalet är typiskheten i situationerna.  

 

MANNEN SOM VAR EN KVINNA 
 
Anarchy Online 2004. Det är en helt vanlig dag i Inferno, en söndersliten 
landsdel i Shadowlands präglat av dess oerhörda hetta och dess ringlande 
lavafloder. Värmen är så fruktansvärd här att man helt enkelt brinner upp 
ifall man inte snörat på sig ett par specialanpassade skor som endast en 
bråkdel av spelarna har tillgång till. En grupp på fyra som jag slagit följe med 
har denna dag hunnit först till Ithaki, en enorm stenvarelse från rasen 
Hecklers som har sitt tillhåll högst uppe på ett av Infernos många berg. 
Ithaki är ständigt omringad av andra Hecklers vilket innebär att ett visst 
lagarbete krävs för att undvika att motståndet blir övermäktigt.  
 
Min grupp dödar framgångsrikt Hecklers på löpande band och erhåller 
mängder med erfarenhetspoäng. Efter en timme är rollfördelningen i 
gruppen klar och det rutinmässiga ersätter det organisatoriskt krävande. Det 
är just under sådana omständigheter som det i gruppens egen chattkanal 
vanligtvis dyker upp diskussioner och tal om ting som inte är direkt relaterat 
till görandet i spelvärlden. Davios ursäktar exempelvis sin påstått ineffektiva 
insats i gruppen med hänvisning till hur extremt störande dennes hund är, 
vid flera tillfällen går till och med Davios ”afk”(away from keyboard) för att 
handskas med den besvärliga hunden.  
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[Team] Davios: Damn my dog is crazy, gotto deal with it. Soz, afk I’ll brb 

 
Davios avatar har genuset man. Han är helt klädd i den rödvita, åtråvärda 
Tier 3 rustningen och har i sin hand ett överdimensionerat svärd. Han lättar 
upp stämningen genom att fortsatt ägna sig åt hänvisningar till vad som 
brukar refereras till som ”RL” (real life) och tillhör kategorin spelare som 
inte drar sig för att tala ”ooc” (out-of-character). Vissa mer puritanska 
rollspelare uppskattar inte ett sådant beteende och skulle förmodligen helt 
ignorera Davios ständiga medvetandegöranden om livet bortom spelvärlden, 
någon sådan spelartyp verkar dock inte finnas i vår grupp. Istället uppstår 
allmänt skratt (”lol”) då Davinter jublar (”yay!”) efter att ha noterat att en 
låda full med nya piercingattiraljer har anlänt med posten. Det verkar råda 
skilda uppfattningar om huruvida det är attraktivt eller inte med piercing, en 
oenighet som Davios inte verkar bry sig nämnvärt om. Mitt i allt 
diskuterande om piercingestetikens eventuellt förtjänster står det att läsa i 
chatten: 
 

[Team] Davios: And... I’m a rl chick. o.0 

 
Att Davios påstår att hans offlinegenus är en kvinna väcker en viss 
uppståndelse, och det nu nästan helt mekaniska dödandet av Hecklers 
förskjuts än mer till periferin. Davios påstådda genustöjning verkar kasta ett 
nytt ljus över dennes avatar. Sotam säger: 
  

[Team] Sotam: No wonder why he’s neut 

 
Uttalande är intressant av två anledningar. Dels så är ”neut” en förkortning 
för Neutral, vilket är en valbar fraktion för spelare som inte önskar tillhöra 
någon av de två stridande sidorna och är vidare begränsade till attackera 
andra spelare först efter de attackerat först. Neutrala smädas ofta för att vara 
fega och erhåller sällan samma status som de mest profilstarka spelarna, 
vilket tillsammans med att de inte får tillgång till många av de objekt som är 
reserverade endast för de två stridande fraktionerna har lett till att de är den 
minst representerade av de tre valbara tillhörigheterna. Sotams uttalande 
syftar uppenbarligen till föreställningen att kvinnor inte är lika stridsvilliga 
som män, att de är mjukare fredsälskare. Något som då skulle förklara varför 
Davios valt att inte alliera sig med någon av de stridande parterna. Synen på 
män som krigare och kvinnor som något annat, tillexempel samlare, är inte 
sällsynt i de virtuella världarna (Taylor 2006:101). Att Phoip, som också 
deltog i gruppen, inte yttrade sig kan tyckas anmärkningsvärt givet att hon 
var en kvinnlig Enforcer med den tämligen sällsynta och åtråvärda PvP-titeln 
”Novice”.  
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En annan märklig dimension av Sotams uttalande är att han fortsätter 
hänvisa till Davios som en man trots att han ögonblicket innan hävdat att 
han ”egentligen” är en kvinna. Detta illustrerar det komplexa i många 
spelares förhållningssätt till de virtuella avatarerna då man pendlar mellan 
ett erkännande av kropparna online som ett varande i sin egen rätt samtidigt 
som man dröjer vid den faktiska kroppens effekter på agerandet i den 
virtuella kontexten. Det virtuella förkroppsligandet genererar möjligheter då 
genus är en uppsättning val och inte en nödvändighet men Davios 
rollspelande med en manlig avatar kom att hamna i ett nytt ljus efter att ny 
information kommit fram. Att möjligheten finns att Davios missleder 
medlemmarna i gruppen och inte alls är en kvinna komplicerar det hela 
ytterligare. 
 
 En liknande situation uppstod för Kendall (2002) då hon i sin etnografi 
Hanging Out In The Virtual Pub i MUD:en BlueSky stötte på avataren 
Amnesia som valt att representera sig som en kvinna, men vars 
offlineidentitet visade sig vara en man med namnet Fred. De övriga 
deltagarna i BlueSky fortsatte att hänvisa till Amnesia med ett kvinnligt 
pronomen även efter att de fått veta att Amnesia ”egentligen” var en man, 
detta för att visa respekt för Freds val. Under det första året som Amnesia 
deltog i BlueSky genomskådade ingen Fred, men sedan han avslöjat sin 
hemlighet berättar de övriga användarna att de, oavsett pronomen, i det 
tysta börjat förhålla sig till Amnesia i egenskap av man och beskriver sin 
oförmåga att själva avslöja Fred som ett misslyckande. Så även om det finns 
dimensioner av lyckad performativitet i Freds genustöjning så lyckas det på 
inget sätt att förändra synen på att genus är odiskutabelt rotat i den fysiska 
kroppen (Kendall 2002:101-103).  På samma sätt så accepterar Sotam att 
Davios som avatar betraktad är en man, medan det faktum att Davios saknar 
en PvP-titel (vilket för övrigt inte är ovanligt) och att han är neutral tillskrivs 
ny betydelse. Omständigheter, som får vara hur allmänna som helst, bekönas 
och det uppdagade offlinekönet hos Davios får förklara det virtuella 
förkroppsligandet.  
 
Indirekt erkänner Sotam att Davios gestaltning var lyckad eftersom inga 
antydningar om en misstänkt genustöjning framfördes innan avslöjandet, 
varken utifrån Davios generella agerande i spelet eller från hans 
hänvisningar till den reella världen. Sotams försöker att återfå kontrollen 
över genusrepresentationen när han säger ”No wonder why he’s neut” då 
han helt plötsligt väljer att förstå helt konventionella val utifrån ett påstått 
offlinegenus. Davios verkar emellertid fortsatt oberörd och ämnet överges 
alltmedan erfarenhetspoängen fortsätter ramla in för gruppen.  
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En kvinnlig bror 
 
Anarchy Online 2004. Jag vandrade omkring i Varmint Woods bland de 
affärerna som spelare själva placerat där, då jag noterade att min vän Hants 
var online. Jag hade bestämt mig för experimentera med mer explicita 
diskussioner om genustöjning, dock utan att berätta om min parallella 
forskarroll. Hants var en känd profil på servern och hans avatar var en 
manlig Soldier.  
 

To [Hants]: satt just och läste på något forum om män/kvinnor som väljer att 

spela det andra könet i mmorpgs, om hur förbannade vissa blir. Har du varit 

med om mycket sådant i AO? 

[Hants]: lite hehe 

To [Hants]: typ att någon känner sig lurad eller? 

[Hants]: ja typ 

To [Hants]: funderar på om man kanske skulle testa att spela en female char, 

har aldrig provat det 

[Hants]: eww:/ 

[Hants]: min bror kör en female i L2 

To [Hants]: Får han en massa gratis stuff då eller? 

[Hants]: Ja 

To [Hants]: hahaha kunde gissa det 

[Hants]: Suger lite jag slår han ibland för det 

To [Hants] lol 

[Hants]: POW 

To [Hants]: You hit your brother on the shoulder for 14000 hp 

[Hants]: yah 

 
I detta samtal bidrar jag själv till att på ett ytterst tveksamt sätt upprätthålla 
och reproducera en av de, om inte den mest seglivade myten, om vad det 
innebär att spela som kvinnlig avatar i virtuella världar, nämligen den som 
påstår att de ofta får fördelaktig särbehandling i form av exempelvis gåvor64. 
Det hela är anmärkningsvärt då genus inte ses som ett val bland andra man 
gör i konstruktionen av sin avatar, utan som något som förväntas ha en 
annan typ av korrelation till kroppen framför skärmen än exempelvis valet 
att spela som en Orc, och följaktligen också ha andra typer av effekter. Det 
hela är dock mer komplext än så. Till exempel är tre av mina avatarer i 
World of Warcraft kvinnliga och medan jag förvisso erfarit enstaka tillfällen 

                                                             
64 Forumdiskussionerna kring kvinnliga avatarer och särbehandling är otaliga och går exempelvis att hitta 
här: www.boards.straightdope.com/sdmb/archive/index.php/t-258631.html, 
www.mmorpg.com/blogs/Enigma/082008/2476_Men-playing-as-women-in-MMOs-Is-it-Koscher-or-is-it-
Queer, www.mmorpg.com/discussion2.cfm/post/2443790#2443790, 
www.thejemreport.com/content/view/382/74/. 
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då frågor om huruvida jag verkligen är en kvinna framför skärmen också har 
uppkommit, så har valen passerat relativt obemärkt. Jag har heller varken 
mottagit gåvor eller speciella tjänster från främlingar.  
 
En annan vanlig fördom om kvinnor som spelar med kvinnliga avatarer är 
att de skulle generera mer konflikter än sina manliga motsvarigheter, något 
som i den interna lingon benämns som drama. Föreställningen 
materialiserades allra tydligast 2007 då en av världens då mest kända och 
framgångsrika guilder i World of Warcraft, Nihilum, på sin hemsida explicit 
påpekade att kvinnliga applikanter inte behöver besvära sig att ansöka till 
guilden. Nihilums ledare Kungen skriver där att rekryterna måste ha en 
”high abuse tolerance” vilket han menar att kvinnor saknar. Vidare menar en 
annan av guildens profiler, Awake, att det helt enkelt handlar om att undvika 
just drama65. Diskussionerna dröjde inte och två konkurrerande 
förhållningssätt utkristalliserades snabbt66. Det som är anmärkningsvärt här, 
förutom den grova generaliseringen, är att Nihilium med sin policy inte 
syftar till avatarens genus utan på genus hos spelaren framför skärmen. 
Vid denna tidpunkt hade exempelvis flera av Nihilums profilerade 
medlemmar kvinnliga karaktärer. Det som är annorlunda i fallet med 
Nihilium är att offlinegenus inte skulle gå att dölja ens om man ville, 
eftersom man i målinriktade raider förväntas ha tillgång till en 
kompletterande röstchatt67. Diskussioner om huruvida röstchat kan hindra 
immersionen och förstöra för fantasin är för övrigt inte sällsynt (se 
exempelvis Boellstorff 2008:114). Nihilums språkrör tror uppenbarligen inte 
på varken cyberutopism eller cartesiansk dualism där kroppen antas bli 
lämnad framför skärmen. Den kvinnliga kroppen och de normativa praktiker 
som definierar den följer med in i Azeroth där den inte går att reducera till 
könet hos de virtuella avatarerna. Den uppsättning val som den virtuella 
kroppen utgörs av räcker alltså inte för att sträcka sig bortom 
genusdikotomin.  
 

Medras funderingar 
 

World of Warcraft 2005. En kvinnlig Night Elf Rogue som heter Medra 
står vid Ironforges auktionshus i hopp om att få sälja ett stycke rustning hon 
själv skapat. Vi har vid ett par tillfällen deltagit i gemensamma aktiviteter 
och på så sätt kommit att lära känna varandra. Med Medra provade jag att 
                                                             
65 www.nihilum.co.uk/news/38/ 
66 På både www.wow.joystiq.com/2007/03/20/nihilum-recruiting-females-need-not-apply/ och 
www.community.livejournal.com/wow_ladies/2289254.html finner man intressanta debatter kring guilden 
Nihiliums beslut. 
67 World of Warcrafts inbygga voicechat funktion var ännu inte implementerad 2007 och spelare var 
hänvisade till andrahandsprogram med samma funktion, såsom Ventrilo och Skype. Något de flesta spelare 
föredrar framför den interna motsvarigheten. 
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vara öppen med min forskarroll, något som överraskande visade sig fungera 
väl i just detta fall. Här följer ett utdrag ur en dialog vi hade i staden 
Ironforge: 

 
To [Medra]: have you played any male chars? 

[Medra]: my tauren is male, actually 

To [Medra]: have you noticed any difference in the way people act towards you? 

[Medra]: hmmm, yeah 

To [Medra]: in which ways? 

[Medra]: They expect me to be a perfect player at times, and can be a bit ruder 

To [Medra]: I see 

To [Medra]: Some girls says they are taking more seriously when playing men, 

but in my experience I have a hard time believing that 

To [Medra] : *being taken68 

[Medra]: while being female, people have a bit more relaxed attitude (and 

more emotes for that)  

To [Medra]: When you ask guys who play girls why, they often become 

defensive, like they are afraid of being accused of homosexuality, and say stuff 

like they rather stare at a female behind all night then a male 

[Medra]: well it’s a good reason, imo 

To [Medra]: could there be more to it? 

[Medra]: well, one friend plays because he thinks girls get more free gear then others  

To [Medra]: Heard that one also. Btw is it important for people around you to 

know whether of not you are a girl IRL? 

[Medra]: no, I actually dislike the question 

[Medra]: whether I’m a girl or not, or what my nationality is, shouldn’t matter 

in a online game 

To [Medra]: I would too, but I needed to ask. Hope I didn’t insult you 

[Medra]: np 

To [Medra]: it was in the name of scienceJ 

[Medra]: indeed it was  
 

Medra hänvisar själv till föreställningen att kvinnliga avatarer skulle få fler 
gåvor än deras manliga motsvarigheter, och tangerar också en annan vanligt 
förekommande fördom, nämligen den som säger att män såväl som kvinnor 
väljer att spela kvinnliga avatarer av estetiska skäl69. Taylor (2006) visar hur 
den grafiska representationen av kvinnor i onlinerollspelet EverQuest främst 

                                                             
68 När man skrivit fel rättar man ofta sig med att efter tecknet ”*” skriva vad man egentligen ville säga. 
69 Att anledning att män i synnerhet skulle välja kvinnliga avatarer för att var mer attraktiva att titta på är 
vanligt förekommande och jag har stött på den vid upprepade tillfällen, såväl på fältet som på forum: 
www.giantbomb.com/forums/off-topic/31/why-do-guys-use-female-avatars/442195/?page=2, 
www.news.cnet.com/Female-impersonation-tarts-up-online-games/2100-1043_3-
6100065.html?tag=nefd.top, www.joystiq.com/2006/07/30/male-gamers-female-avatars-ftw/.  
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riktar sig till unga män som i en fantasivärld förväntas vilja ha just 
översexualiserade kvinnliga avatarer. Ett designideal som också går igen i 
den visuella presentationen av kvinnor i World of Warcrafts. Även i den 
virtuella världen Second Life har det estetiska motivet att spela kvinnliga 
karaktärer dokumenterats (Boellstorff 2008:142).  
 
Att sedan Medra berättar att hon som kvinna också ibland spelar med en 
manlig avatar är intressant, då detta är en väldigt ovanlig form av 
genustöjning (Yee 2001). Medra markerar också att hon ogillar frågan om 
huruvida hon ”verkligen” är en kvinna vilket hon anser borde vara 
oväsentligt i en virtuell värld, precis på samma sätt som att nationell 
tillhörighet är det. Men genus visar sig vara betydligt mer komplicerat än 
andra former av identitetslek; det virtuella, bekönade förkroppsligandet 
refererar inte bara till sig själv utan rymmer också en reell dimension. Mina 
egna erfarenheter av att spela kvinnliga avatarer är som sagt i det närmaste 
identiska med mitt spelande med manliga. Detta går att härleda till att 
många spelare verkar utgå ifrån att kvinnliga avatarer är män tills motsatsen 
är bevisad. Vid ett flertal tillfällen, speciellt i sammanhang som i 
guildchatten eller på guildforum, har jag bevittnat situationer då män velat 
att kvinnliga avatarer ska autentisera sitt kvinnliga genus – antingen genom 
röstchatt eller genom bilder, något som anknyter till normen om den 
manliga spelaren (se Linderoth & Olsson 2010). Detta kan förstås som en typ 
av rädsla för ett bedrägeri som eventuellt skulle kunna innebära ett brott mot 
en heteronormativ ordning men det visar samtidigt hur det virtuella 
genusförkroppsligandet förväntas referera till en reell motsvarighet för att 
bli mer än ett estetiskt eller alternativt strategiskt val.     
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Officiell bild av en Female Night Elf i World of Warcraft. 

 
Provokatören 

 
Anarchy Online 2004. Jag har känt Ensidia sedan en längre tid och har 
aldrig haft några egentliga konflikter med honom. Min erfarenhet stämmer 
dock inte överens med hans rykte som provokatör på servern. Gång på gång 
har han fått finna sig själv utsparkad från olika guilder för att ha varit alltför 
provokativ, förolämpande och aggressiv. Han saknar också respekt för 
interna hierarkier och verkar i allmänhet attrahera konflikt. De tillfällen 
andra spelare uppvisar vad han anser är trångsynthet eller ren dumhet 
inspirerar hans lust att provocera allra mest. För ett par veckor sedan 
startade Ensidia en kvinnlig, alternativ karaktär vilket vi diskuterade: 
 

To [Ensidia]: I'm thinking of starting a serious alt, is it any fun playing a 

female char? 

[Ensidia]: heh, dont have to watch the same square misshappen butt wiggle 

around on your screen all day ;o 

[Ensidia]: unless you play in first person 

[Ensidia]: i dunno, people behave different to female toons heh 
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To [Ensidia]: they do? 

[Ensidia]: yup 

To [Ensidia]: In what way? 

[Ensidia]: the hardcore internet nerds are like, OMG ITS A GURL! *hardon* 

To [Ensidia]: hahaha 

[Ensidia]: like, preferential treatment :p 

[Ensidia]: people just tend to be nicer 

To [Ensidia]: people giving you stuff? 

[Ensidia]: not really 

[Ensidia]: Just like, talk nicer :p 

To [Ensidia]: I see:) 

[Ensidia]: *shrug* i dunno, kinda weird tbh ;o 

To [Ensidia]: For some strange reason, some people get provoked if the online 

gender don't match the offline gender 

[Ensidia]: i know lol 

[Ensidia]: but that just amuses me even more 

To [Ensidia]: not that I know your offline gender:) 

[Ensidia]: when people get worked up over stupid shit like that it just makes 

me laugh 

[Ensidia]: im a guy irl :p 

To [Ensidia]: yeah m2, it's stupid 

[Ensidia]: like, some guy was cussing me one time for pretending to be a 

chick, i was like, lol? i play a female toon, i dont pretend to be a chick 

[Ensidia]: and he pointed out my name was Ima "Ensidia" Girly 

[Ensidia]: at which point i pointed out 

[Ensidia]: that its a character name? 

[Ensidia]: and it refers to my character .. 

To [Ensidia]: hehe yeah, it's not like anyone is accusing someone for not being 

an enforcer atrox irl:) 

[Ensidia]: lol 

[Ensidia]: yeah 

To [Ensidia]: wonder why gender seems more provocative then for example 

race and stuff 

[Ensidia]: dunno heh 

[Ensidia]: cos people are homophobic 

[Ensidia]: and insecure about their sexuality 

[Ensidia]: tbh 
 

Ensidia anger först de kvinnliga avatarernas påstått mer attraktiva grafiska 
design som anledning till varför han valt att skapa en egen, men alltmedan 
samtalet fortlöper visar det sig att hans tankar om virtuellt genus sträcker sig 
bortom endast det visuella. Inte heller Ensidia har egna erfarenheter av ”free 
stuff” men tycker sig ändå kunna skönja ett trevligare bemötande i 
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allmänhet, i synnerhet från de han beskriver som ”hardcore internet nerds”. 
Ensidia uttrycker sin förvåning över hur vissa spelare verkar förväntar sig att 
onlinegenus ska korrespondera mot sin motsvarighet offline, och verkar vara 
road då folk reagerar upprört då så inte är fallet. Han gör vidare en 
semantisk distinktion mellan att låtsas (”pretend”) och att spela (”play”) 
kvinna – hans kvinnliga avatar har ett kvinnonamn och det är det enda han 
tycker är relevant i sammanhanget. Att den virtuella, bekönade kroppen inte 
är nog i sig är uppenbart, något Ensidia förstår som ett uttryck för homofobi 
och en sexuell osäkerhet.  

 
Ett par i dubbel bemärkelse 

 
World of Warcraft 2006. Jag hade nyligen startat min tredje karaktär 
Vima, och var på väg till en låglevelinstans belägen i zonen Barrens. 
Instansen ifråga heter Wailing Caverns. Tillsammans med tre av mina 
vänner från guilden skulle vi med nostalgi som uttalat motiv återbesöka de 
vindlande tunnlarna och de enorma ormarna i Wailing Caverns när följande 
utspelar sig i partychatten: 

 
[Talon]: This might not be happening for me, I’m feeling kinda dizzy 

[Ravo]: aww sorry to hear 

[Vima]: Yeah, you better head to bed then and get some sleep 

[Talon]: I think I’ll do just that, sorry for all the fuzz 

[Ravo]: Never mind that 

[Vima]: No problem Talon 

[Talon]: nini! 

[Talon has left the group] 

[Sarla]: Talon is not feeling well, not at all… 

[Vima]: What’s the problem? 

[Sarla]: Don’t know, he is weak and hasn’t been feeling good the last weeks. I’ll 

start the instance but I might leave to check on Talon if he doesn’t get better. 

He might need some looking after 

[Ravo]: Of course! 

 
Sarlas uttalande indikerade tydligt att hennes relation med Talon sträckte sig 
bortom spelet, men mer precist vilken karaktär den hade visste jag inte. I 
denna situation väljer jag att skicka ett privat meddelande till Ravo, som jag 
känt sedan en lång tid tillbaka: 

 
To [Ravo]: Är dom ett par IRL också? 

[Ravo]: Japp två irländare som bor tillsammans. Världens trevligaste personer 

To [Ravo]: Aha, jo jag gissade nästan det 
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Exemplet är inte spektakulärt i sig, men illustrerar likväl den multitud av 
positioner som spelare ständigt navigerar mellan. Talon och Sarla är man 
respektive kvinna i Azeroth, de är vidare ett par i spelet men även ett par i 
den verkligen världen, bosatta i Irland. Där, någonstans i Irland, har Talons 
otillfredsställande fysiska tillstånd gjort att han bedömer ett fortsatt 
agerande i den virtuella världen att vara olämpligt. Sarla uttrycker en oro 
över hans tillstånd som sträcker sig bortom hemmet in i den virtuella 
praktiken och reserverar sig för att eventuellt behöva avbryta spelandet ifall 
situationen förvärras. På ett fundamentalt plan visar detta på en uppenbar 
kausalitet där den faktiska kroppen förutsätts vara i ett visst skick för att 
möjliggöra ett virtuellt aktörskap – Talons avatar kommer aldrig att agera 
utan hans kommando. Talons och Sarlas avatarers relation inne i Azeroth 
präglas av deras relation utanför och jag som medspelare förstår detta. 

 
Det medvetna valet 

 
World of Warcraft 2005. Efter att i ett par timmar ensam jagat 
gigantiska insekter i Silithus enorma ökenlandskap törstar jag efter sällskap. 
Då jag får ett erbjudande att slå följe med en kvinnlig Night Elf Hunter som 
heter Ashtie tvekar jag inte. Ashtie är här i samma syfte som jag så vi 
navigerar tillsammans mellan insekternas bikupeliknande tillhåll. Efter en 
stund börjar vi diskutera val av genus vid karaktärsskapande:   

 
[H]: Don’t know why I started a male character, I am so boring 

[Ashtie]: hahaha yeah I wasn’t as boring as you 

[H]: You enjoy playing a female char? 

[Ashtie]: Yeah, well I’m male IRL and kinda figured that since this is an 

onlineroleplaying game after all, things might get more interesting playing a 

fem toon. 

[H]: Was it? 

[Ashtie]: Yeah in certain ways, guys come up to me and do the /flirt emote and 

they always do /hug in the guild etc. At first it felt strange, but after a while I 

thought: what the hell, it’s not that I actually sleep with these people or feel 

attracted to them. I just roleplay a girl. 

[H]: Do people ever wonder about your offline gender? 

[Ashtie]: nah not that often, although I sometime get the feeling that people 

”sense” that I am a male, and call me he etc 

 

Ashtie påstår alltså han är en man som spelar en kvinnlig karaktär, något som 
är allt annat än sällsynt (Yee 2001). Mer sällsynt är det enligt min erfarenhet 
att explicit hänvisa till en dimension av socialt experimenterande och att 
uttryckligen säga sig vara intresserad att förvalta den anonymitet som de 
virtuella världarna trots allt erbjuder. I onlinerollspel presenteras ju 
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möjligheten att inte bara observera det andra könet utan också leva det, om än 
på en annan plattform (jfr Turkle 1994:152).  Ashtie poängterar att hennes val 
var ett rollspelsval och att hon vilar tryggt i att det är just ett sådant val som 
hon gjort, och inget annat. Det handlar för Ashtie om ett virtuellt 
förkroppsligande som främst får sin betydelse inom de parametrar som 
möjliggjorde valet i första taget. Ashtie har dock, precis som jag, erfarit att 
medspelare trots den kvinnliga avataren ibland använt ett manligt pronomen.  

 
Ilska 

 
Anarchy Online 2004. Jag befinner mig återigen i Inferno med fyra 
vänner. Vi har i sedvanlig ordning tänkt jaga Hecklers under dagen. Alla i 
gruppen väntar vid en bergssluttning på Bonnie, en kvinnlig doktor, som 
meddelar att hon alldeles strax är framme. Jag är Coffy. 

 
[Bonnie]: I’m hurrying, almost there now! 

[Doom]: yay! 

[Coffy]: That’s great, when she’s here we finally can get started! 

[Bonnie]: “she”???!!!??? 

[Doom]: LOL@she 

[Coffy]: Well you have a female char, remember?... 

[Boonie]: Well refer to me as he please.. Or else I will gank you in OA^^ 

[Coffy]: heh 

[Coffy]: How should I know you weren’t “actually” a girl? 

[Bonnie]: Well… You teamed with me many times before 

[Coffy]: So? 

[Bonnie]: bah nm, now you know anyways, let’s get startedJ 

 
Händelsen var tämligen besynnerlig och visar på komplexiteten med 
onlinegenus och dess betydelse. Trots att Bonnie i den virtuella världen alltså 
var en kvinna så blev reaktionerna starka och förvånade när jag använde ett 
kvinnligt pronomen i mitt tilltal. Bonnie blev så kränkt att hon till och med, 
om än skämtsamt, hotade att skjuta mig i staden Old Athen ifall jag inte 
började hänvisa till ”henne” som ”honom”. När jag frågade hur jag förväntas 
veta att hon inte ”egentligen” är en kvinna så mottar jag svaret att det är 
något jag borde listat ut efter att gruppat tillsammans vid ett flertal tillfällen. 
Någon mer exakt förklaring vill inte Bonnie ge utan väljer istället att avsluta 
diskussionen med att konstatera att jag nu vet hur det egentligen ligger till. 
Fallet i fråga illustrerar igen den mångfacetterade relationen som finns 
mellan offline och online, mellan faktisk kropp och virtuell kropp och mellan 
kropp och förkroppsligande. Att spela med en kvinnlig avatar i en virtuell 
värld verkar i sig betyda väldigt lite ifall det inte också finns en 
performativitet som korrelerar med normativa föreställningar om 
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genusrelaterat beteende. Om jag hårdrar det så innebär det att man inte ”blir 
kvinna” i den virtuella kontexten, oavsett offlinegenus, om man inte beter sig 
som en kvinna förväntas bete sig. 

 
Avslutande tankar om det virtuella blivandet 

 
Jag har inte använt mig av några kvantitativa metoder utan förlitat mig helt 
på mina egna observationer och erfarenheter och det finns i nuläget väldigt 
lite kvantitativ forskning om onlinerollspel, men jag vill nämna två av dem. 
Dels så har psykologen, och tillika en av grundarna till sajten Womengamers, 
Kathryn Wright (2000) gjort en undersökning av 33 manliga spelare om 
varför de väljer att använda kvinnliga karaktärer, undersökningen 
innefattade både så kallade first-person shooters och onlinerollspel. 60 
procent av de deltagande hävdade att de valde kvinnor för att det gav 
fördelar rent spelmässigt. 16 procent av dem specificerade sig och menade 
att fördelen handlade om att andra spelare, i synnerhet män, behandlade 
dem på ett mer vänligt sätt och var mer benägna att ge saker såsom vapen 
gratis. 23 procent av deltagarna i Wrights undersökning talar också om den 
visuella dimensionen, alltså att de kvinnliga karaktärerna helt enkelt är 
”trevligare att titta på”. En kategori som är relaterad till de 14 procent som 
verkar tycka att spelmakare erbjuder fler alternative och bättre alternativ vad 
gäller utseende när det kommer till kvinnliga karaktärer. Av Wrights 
informanter svarade också 19 procent av det handlar om att utforska genus. 
12 procent av Wrights informanter ”spelar” dock kvinna även IRL. Wright 
finner också att 40 procent av hennes manliga informanter har blivit 
förolämpade någon gång för att de valt att spela som kvinnliga karaktärer.  
 
Nicholas Yee (2001-2010) genomför löpande större kvantitativa studier av 
onlinerollspel. Enligt en av Yees (2005) studier så är exempelvis 84 procent 
av World of Warcrafts spelarbas män. Yee illustrerar sina siffror med hjälp 
av en hypotetisk spelarbas bestående av 1000 spelare. Av de 840 av dessa 
vars offlinegenus är man så spelar 193 med en kvinnlig avatar medan för de 
160 med kvinnligt offlinegenus så är det endast fem av dem som spelar med 
manliga avatarer. Detta skulle innebära att varannan kvinnlig avatar i 
Azeroth ”egentligen” är en man. Yee (2001) har också i sina studier av 
EverQuest funnit att de vanligaste anledningarna att välja ett annat virtuellt 
genus än vad man har offline var estetiska skäl men också i rollspelssyften. 
De i Yees undersökning som, oavsett offlinegenus, valt att spela kvinnor har 
funnit att mycket givits dem gratis – som magi, bra rustningar och dyra 
vapen – medan de som valt att spela med manliga avatarer, speciellt 
kvinnor, fann det tillfredsställande att få en annan nivå av respekt.  
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Sammanfattningsvis verkar genus i onlinerollspel, med de många 
egenskaper och attribut som traditionellt tillskrivits det, främst gestaltas i 
repetitionens tecken – inte i skillnadens. Kvinnliga avatarer behandlas 
exempelvis som kvinnor först när de agerar som kvinnor, varefter en inte 
sällan stereotyp förändring i beteende hos motspelare kan skönjas. Spelar 
man däremot som en kvinnlig avatar medan man beter sig som det typiskt 
förväntas av en man så kommer ögonblicken av man-som-blir-kvinna att bli 
färre och vice versa. Den manliga och den kvinnliga fysiska kroppen stannar 
inte framför skärmen utan läcker även in i den virtuella kontexten, om än på 
annorlunda sätt. Att, likt en drag, kunna imitera och gestalta ett annat genus, 
kan blotta den imitativa strukturen hos genus självt (Butler 1990:175) precis 
som att Davios manliga avatar behandlas som en man tills det att Davios 
själv påpekar att det i hans fall handlade om ett rollspel. I detta fall, precis 
som i fallet Ashtie, så illustreras den enkelhet med vilken man i virtuella 
världar trots allt kan utmana naturaliserade genuspositioner på ett sätt som 
är svårare när kropp inte innebär en uppsättning lättillgängliga val. Men 
likväl förblir det virtuella förkroppsligandet långt ifrån frikopplat från den 
fysiska kroppen och transaktionerna däremellan beskrivs bäst som flytande 
och läckande.  
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 5.  
  

LÄCKAGE –  
OM DE FLYTANDE GRÄNSERNA 

 
 
Vid en första anblick kan onlinerollspelen te sig statiska. En fiende som 
miljontals spelare dödat under historiens lopp står där, återuppstånden, 
femton minuter senare. Stora strider vinns och förloras, pengar tjänas, 
utrustning fördelas efter behov, kontakter, färdighet och tillgång. Och sedan 
följer repetition, den eviga återkomsten, om och om igen alltmedan världen 
förblir densamma – åtminstone fram till nästa expansion. Men medan brist 
på permanent inflytande i spelvärlden kan betraktas som en slags fattigdom 
(Aarseth 2008) så verkar det vara i just dessa tomrum som spelarnas 
kreativitet frodas. Enligt min erfarenhet är det inte i speldesignen eller i 
spelmekaniken som kärnan i onlinerollspelen går att finna, utan spelens 
immersiva kvalitéer står i tydlig relation till spelarnas verkande – de virtuella 
världarnas meningsfullhet är sprungen ur de spelarskapade kulturella 
praktikerna. Att döda en viss fiende för 15:e gången är ofta rutinmässigt, 
men ifall någon stjäl belöningen utan gruppens samtycke varefter sociala 
sanktioner riktas mot missgöraren så handlar det helt plötsligt om dynamik, 
normer och förhandling – om kultur. För att kunna beskriva spelarnas 
görande så kommer jag att använda begreppet spelarkultur, som jag tillåter 
innefatta såväl traditionella föreställningar om en kultur som bärare av 
sociala normer och värderingar (se exempelvis Ehn & Löfgren 2001), men 
även som ett subjekt med kraft att utmana speldesign, spelmekanik och 
speltillverkare.  
 
Medan speltillverkare tillhandahåller narrativ, spelintegritet och en ambition 
om ”fair play” så är det spelarna med sina idéer om spelet, sina situerade 
nätverk, sina nätauktioner, och sina sociala relationer som ger plattformen 
dess livlighet och världslighet (Taylor 2006:127). Onlinerollspel är kollektivt 
författade arenor under konstant förvandling – ett faktum som lätt döljs av 
bristen på permanenta, synliga effekter av spelares handlingar i världarna.  
Speltillverkarna sitter på den yttersta formella makten över koden medan 
makten att definiera praktiken alltid tillhör spelarna. Jag ämnar i detta 
kapitel att mer detaljerat utforska gränserna mellan denna spelarkultur och 
själva spelet och dess tillverkare, men också gränsen mellan online och 
offline.  
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För att begreppsligt illustrera de perforerade, rinnande gränsernas natur vill 
jag utveckla mitt begrepp läckage, ett begrepp som inte bör associeras med 
något som läcker i hänseendet att det är trasigt och bör lagas, utan snarare 
som en metafor för hur otydliga de aktuella gränserna mellan 
speltillverkare/spelare, verkligt/virtuellt och online/offline är, men även för 
hur transaktionerna däremellan kan förstås. Som exempelvis vid de tillfällen 
då en virtuell kärlek blir ens verkliga partner, då en spelare gör en 
modifikation av World of Warcraft som får avgörande konsekvenser för 
speldesignen, då någon spenderar en förmögenhet av konventionell valuta 
på virtuella gods eller då en spelare lyckas bända de interna 
spelmekanismerna på sätt som tvingar spelutvecklarna att stänga ner servrar 
eller då en människorättsorganisation med fokus på homosexuellas 
möjligheter engagerar sig för en kränkt onlinerollspelares rättigheter.  
 

SPELARE MOT SPELTILLVERKARE 
 
Speltillverkarna kan förenklat sägas tillhandahålla formella strukturer inom 
vilka spelarna, aktörerna, tillåts vara agenter. Relationen mellan kod och 
praktik i de virtuella världarna är dock komplicerad och under ständig 
förhandling. Juristen och forskaren Lawrence Lessig (1999) argumenterar i 
boken Code: And other Laws of Cyberspace för att kod är den naturliga lag 
som reglerar virtuella miljöer. Tänker man på kod som naturlig lag finns 
dock risken att man missar flexibiliteten och rörligheten i hur World of 
Warcrafts koder förändras i patchar och expansioner. Mortensen (2008) 
föreslår att man istället för att tänka på kod som lag i onlinerollspel bör 
tänka på kod som regler såsom Baudrillard (1979) definierar dem. För 
Baudrillard är regler reversibla och ändlösa medan lag är finaliserad.  Juul 
(2005:58) definierar regler i spel som begränsande såväl som tillåtande. 
Regler i spel avgör vad som inte är tillåtet och skapar på så vis också en 
plattform för tillåtna handlingar där allt som inte är omöjligt är tillåtet.  
Mortensen (2008:205) gör i sin artikel ”Humans playing World of Warcraft: 
or Deviant Strategies?” en relevant åtskillnad mellan vad som är tillåtna 
handlingar och planerade handlingar utifrån spelets kodade kärna.  Medan 
World of Warcrafts kod förbjuder mig att med min Shaman skjuta med ett 
lasergevär så kan speltillverkaren aldrig förutse alla de strategier jag 
potentiellt kan ta till för att aktualisera detta. Det är i de handlingar som är 
tillåtna men inte planerade som man hittar spelarnas alternativa strategier 
och ständiga utmaningar av spelets formella beskaffenhet. För Mortensen 
(2008) är de tillåtna handlingarna inte de som är godkända av 
speltillverkaren utan syftar på de handlingar som överhuvudtaget är möjliga 
givet spelsystemens hårdkodade kärna. Man kan emellertid lägga till att trots 
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att exempelvis Blizzard uttryckligen förbjuder förändringar i själva 
spelfilerna, det vill säga att förändra vad som tillåts, så sker detta likväl 
ständigt. Den kollektiva intelligensen som är samlad i spelarbasen utmanar 
alltså ständigt de koder och regler på sätt som speltillverkaren aldrig kunnat 
förutse.  
 

Formell kommunikation mellan spelare och speltillverkare 
 
Den viktiga relationen mellan design och spelarkultur är alltså känd för 
speltillverkarna som litar på produktiva spelare för att samkonstruera 
spelvärlden med dem (se exempelvis Taylor 2006:136, Yee 2006b, 
Castranova 2005, Ruch 2009, Nardi 2010). Speltillverkarna har därför ett 
flertal formella kanaler genom vilka spelare kan påpeka brister, betygsätta 
genomförda förändringar och föreslå egna; brister gällande det 
narratologiska såväl som det spelmekaniska uppdagas. Spelarna hittar förr 
eller senare varje kryphål, fel och problem i speldesignen vilket på ett eller 
annat sätt kommuniceras till speltillverkarna.  
 

1: Kommunikation via representanter för speltillverkare lokaliserade i 
spelvärldarna 
 
I World of Warcraft kallas de för Gamemasters (GM) medan de i andra titlar 
går under annan benämning. Oavsett namn så fyller de samma funktion, 
nämligen att vara representanter för speltillverkarna på plats i de virtuella 
världarna de gånger som spelare önskar rapportera felaktigheter70 i design, 
trakasserier eller annan problematik relaterad till den direkta 
spelupplevelsen. En Gamemaster har tillgång till estetiska valmöjligheter 
såväl som andra attribut och färdigheter bortom vanliga användares 
uppsättning alternativ, vilket gör att deras ibland grandiosa entréer iklädda 
fantasifulla kreationer eller i överraskande former ofta blir uppskattade 
inslag i den virtuella vardagen – lite som en fantasi bortom fantasin. 
Väntetiderna är inte sällan långa och svaren ofta standardiserade, men med 
jämna mellanrum överraskar speltillverkarnas representanter med humor 
och referenser till typisk spelarjargong såväl som oväntade och ibland också 
olämpliga handlingar. Avvikande beteende av detta slag leder ofta till att 
mötet förevigas med en skärmdump av spelaren och publiceras på något 
forum71. Denna typ av kommunikation leder oftast inte till några 

                                                             
70 Att placera en problembeskrivning i kö kallas för petition eller ticket. 
71 Exempel på GMs som agerat uppseendeväckande: www.whoopsmt.com/wp-
content/uploads/2008/06/funny-gm-conversation-gold.jpg, 
www.media.photobucket.com/image/GM%20world%20of%20warcraft/Jennfir/Convo.jpg, 
www.mmowned.com/forums/world-of-warcraft/general/85550-post-your-funny-gm-conversations.html, 
www.youtube.com/watch?v=aAOzrisckBE&feature=related. 
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övergripande eller för kollektivet märkbara förändringar utan är främst 
avsedd för att hjälpa en enskild spelare med ett trängande spörsmål, ett slags 
individuell akut med andra ord. Blir klagomålen om en viss problematik för 
många så kommer dock strukturella förändringar att följa. 
 
Under min tid i Anarchy Online fick jag vid ett tillfälle uppleva vad som bäst 
kan beskrivas som ett uppror då fraktionen Clan anordnade en stor 
demonstration med syftet att protestera mot de förbjudna metoder den 
konkurrerande fraktionen Omni-tek påstods ha brukat för att vinna kontroll 
över vissa landområden. Demonstranterna hävdade med andra ord att fusk 
och orent spel har förekommit och kräver att någon av speltillverkaren 
Funcoms representanter skulle komma till torget och fälla sin dom i det 
aktuella spörsmålet. Den anklagade sidan Omni-tek hade också de 
mobiliserat en samling spelare som givetvis representerade en annan version 
av konflikten. Jag minns stämningen som intensiv och hätsk och en verklig 
osäkerhet låg i luften. Mer diplomatiska uttalanden som ”Could you tell any 
free game master to come us?” och ”Do you want to allow AO to become a 
exploiters game? Because THATS what youre doing right now” varvades med 
förolämpningar och personliga påhopp. Efter en stund anlände en 
Gamemaster vilket fick som omedelbar följd att situationen urartade. I en 
allmän chattkanal har alla den praktiska möjligheten, eller demokratiska 
rättigheten om man så vill, att när de helst önskar yttra sig i den åtminstone 
formellt ickehierarkiska chattrutan. Auktoritära karaktärer med 
respektingivande rykte försökte övertyga folksamlingen att det hela skulle bli 
betydligt mer effektivt om de istället fick agera ambassadörer för respektive 
ståndpunkter – något som dock visade sig omöjligt då alltför många ville 
utnyttja tillfället att bli hörda av speltillverkarens representant och kanske 
också ta chansen att smäda någon från den konkurrerande fraktionen. Den 
högljudda mobben liknade religiösa fanatiker som desperat åberopade högre 
makter för att lösa en konflikt de själva inte klarade av att hantera.   
 
Gamemasters har ingen strukturell makt över spelvärlden och kan 
följaktligen inte påverka koden som reglerar den virtuella världen. Deras 
relation till speltillverkarna förstås bäst som hur rättsväsendet förväntas 
fungera i relation till en lagstiftande regeringsmakt. Gamemasters är således 
ett slags utnämnda sheriffer som bland de virtuella världarnas fotfolk agerar 
som den formella speldesignens förlängda arm. Som närvarande 
ordningsmakt i den virtuella praktiken ska de försäkra sig om att regelverken 
efterföljs och att fair play i största möjliga mån upprätthålls. De ingjuter en 
känsla av att bli sedd men också en latent känsla av att ständigt vara 
övervakad. Jag minns ett tillfälle i World of Warcraft då jag blev ombedd att 
ta del i ett konferenssamtal i ett externt röstchattsprogram. Då jag frågade 
vad saken gällde hänvisades jag återigen till att acceptera inbjudan till 
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konferensen ifråga. Det hela visade sig röra en förfrågan huruvida jag ville 
”sälja rating i arena” genom att spela en annan persons karaktär till en viss 
rank i utbyte mot en generös ersättning i form av onlinevaluta. Att dela 
konton är strängt förbjudet enligt speltillverkarens stadga och för att 
undvika eventuell bestraffning valde man därför att förlägga förfrågan 
utanför deras seende och inflytande. Jag nekade, mest av rädsla för 
repressalier vid ett eventuellt uppdagande. Gamemasters möjlighet att i varje 
situation, i varje dialog och på varje geografisk plats övervaka spelarna ledde 
till en typ av självreglering som påminner om effekterna av Foucaults (1974) 
panoptikon. Envägsblicken gick inte att rikta tillbaka mot Gamemasters som 
förblir osynliga, vilket ledde till att vi skiftade till en annan, antaget säkrare 
form av teknologiskt medierad kommunikation.  
 
2. Kommunikation via officiella forum 
 
De många och olika forumen som är relaterade till onlinerollspelen är en 
vital och integrerad del av spelen själva (se exempelvis Taylor 2006, 
Boellstorff 2008, Nardi 2010). Här finner man noveller, historieberättande, 
länkar, teckningar, bilder, skryt, personliga vendettor, guider, kartor, banala 
lekar och instruktioner. Det jag kommer fokusera på här är World of 
Warcrafts officiella forum som modereras av Blizzard själva72 och i synnerhet 
på den typ av postande med uttrycklig målsättning att kommentera 
speldesignen i hopp om förändring som följd. Med en inte sällan 
häpnadsväckande matematisk, teknisk och statistisk kunnighet blandat med 
mängder av empirisk data postar användare sina utförliga resonemang om 
rekommenderade förbättringar, om brister i spelmekaniken eller dylikt. 
Många inlägg saknar givetvis konstruktivitet och nytänkande vilket 
exkluderar dem från den ultimata bekräftelsen som alla ambitiösa postare 
eftersträvar: att erhålla ett officiellt svar från en representant från 
speltillverkaren. För att detta ska bli en aktualitet krävs alltså en typ av 
professionaliserat språkbruk som mer liknar affärsmannens än kundens. I 
World of Warcraft är den interna benämningen på en officiell replik ”blue 
post”, ett namn som syftar till att kommentarer från Blizzard framträder i 
färgen blå. Så kallade blåa repliker är förhållandevis sällsynta och bara vissa 
typer av trådar lockar vanligtvis speltillverkarna att interagera, till exempel 
om posten är sällsynt välskriven eller om tråden består av en större mängd 
kommentarer. För att maximera möjligheten för en blå replik brukar spelare 
därför medvetet posta frekvent i tråden vilket leder till att ämnet förblir 

                                                             
72 De officiella forumen är olika beroende på vilken region man spelar i, européer går exempelvis till 
www.forums.wow-europe.com/ medan nordamerikaner besöker www.forums.worldofwarcraft.com/. 
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aktuellt på forumet ifråga73. Här följer ett exempel på hur en sådan typiskt 
korrekt post kan se ut på Blizzards officiella forum: 
 

Mind Flay scaling once again. 

This is our most used spell, our bread and butter, it is singled out from a 

system of scaling that applies to every other damagespell currently in the 

game and not one word do we deserve. Complaints and questions have been 

heard for the better part of two years but not one comment, clarification or 

motivation for this has once been given by the representatives. Why is this, 

isn't it obvious that its the single most important question from the 

shadowpriest community? Not during the first years of the game, not during 

our review, not even during the betatesting where it's changing up and down. 

What is this? …74  
 
Posten ifråga kommer från en Priest som tycker att färdigheten ”Mind Flay” 
alltför länge fungerat otillfredsställande och gör sig till språkrör för övriga 
Priests i ett välformulerat, informativt inlägg där han uttryckligen ber om ett 
svar från speltillverkaren. Vore förslaget inte förankrat i spelarbasen skulle 
replikerna varit få, eller inga alls, och förmodligen också av en dömande art. 
Denna tråd kom dock att bli full av mestadels medhåll och nådde också 
taket, som är 500 repliker. Bland dessa 500 repliker återfanns också tre 
åtråvärda blåa repliker, en av dem såg ut som följer: 
 

I'm afraid this seems to be taking a bit longer than I first expected. Sadly I will 

not be able to give you a reply this week either. I apologize for that. I will let 

you know as soon as I have any news for you75.  

 
Ämnet i sig är sedan länge utdaterat76, då koden som utgör fundamentet för 
den virtuella världen är ständigt under förändring. Vad som däremot är 
anmärkningsvärt är den tacksamhet med vilken de upphöjda blåa replikerna 
ofta mottas. Spelare spenderar sin obetalda tid och sin kreativitet med att 
fortlöpande testa spelets design, de samlar sina erfarenheter och formulerar 
konstruktiva, professionella förslag på hur en produkt de redan betalar för 
att spela kan bli en bättre produkt. En föreställning om den romantiske 
författaren cirkulerar fortfarande bland speldesigners (Taylor 2006:136) och 
det vördnadsfulla förhållningssättet från spelare gentemot officiella repliker 
illustrerar spelarbasens ibland skeva självbild som underskattar den vitala 
rollen de spelar som medförfattare till de virtuella världarna. 

                                                             
73 Detta kallas för att bumpa en tråd och skrivs ofta helt enkelt som ”bump”. 
74 www.forums.wow-europe.com/thread.html?topicId=78317968&sid=1 
75 www.forums.wow-europe.com/thread.html?topicId=78317968&pageNo=16&sid=1#301 
76 2010 fungerar Mind Flay mer som trådens upphovsman önskade, med detta inte sagt att det nödvändigtvis 
finns något samband däremellan. 
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Speltillverkarna erhåller en aura av goodwill genom att låta en tacksam, vital 
spelarkultur delta i att producera den produkt de själva konsumerar. Detta 
är en retorik som speltillverkare själva kan ägna sig åt (Bradshaw 2005, 
Boellstorff 2008:210). De enorma mängder tid spelare investerar i att 
förbättra spelvärlden aktualiserar komplexa frågor om intellektuell egendom 
– om vem som egentligen äger de virtuella världarna. 
 
3. Betatestandet 
 
Innan onlinerollspel släpps överhuvudtaget, och framförallt innan större 
uppdateringar av innehållet77 och expansioner når allmänheten, så får vissa 
utvalda spelare möjligheten att på specifika testservrar prova det nya 
innehållet innan det görs tillgängligt, detta kallas för att betatesta. Vilka 
urvalskriterierna är vet man inte, men det verkar vara en kombination av ett 
slumpmässigt utdelande av åtråvärda betanycklar till olika demografiska 
grupper samt riktade inviter till profilstarka guilder eller spelare. Att få spela 
det nya innehållet innan andra och på så vis få möjlighet att tillsammans 
med speltillverkaren utforma förändringarna ses som en ynnest, något som 
gjort att betanycklar går att finna till salu för konventionell valuta på olika 
nätauktioner. Mängden designfel, buggar och hål i spelmekaniken varierar 
beroende på vilken fas betan befinner sig i, men att upptäcka dessa genom 
att extensivt spela i den virtuella världen är vad som förväntas av de som 
förärats med en inbjudan. Stora guilder i World of Warcrafts betatester 
organiserar stora raider som gång på gång testar funktionaliteten och 
spelbarheten i viktiga strider vilket ger speltillverkaren avgörande 
information om problem, om svårighetsgrad och om buggar. Spelare får 
känna sig unika gentemot andra spelare, släcka sin nyfikenhet om hur det 
nya innehållet är beskaffat samt känna sig delaktiga i speldesignen. 
Speltillverkarna på andra sidan kan profitera på det obetalda arbetet från en 
spelarbas som inte bara gladeligen ser till att speldesignen håller, utan också 
uttrycker tacksamhet inför detta. Å andra sidan så förflyttar speltillverkarnas 
beroende av spelarnas passion, frivillighet och deltagande en viss mån makt 
till spelarna (Humphreys 2005:46). Detta gör att en komplex relation mellan 
spelarkultur och design skapas (Taylor 2006:126). 
 
4. Kommunikation via mail 
 
Sist av de subventionerade sätt som spelare utbyter information med 
speltillverkarna är genom att helt enkelt skicka mail. Upplägget är enkelt och 
konventionellt – beroende på frågans natur skickar man mail till en 
tillhandahållen adress. Detta kanske är mest användbart ifall problemen är 

                                                             
77 Dessa kallas patchar. 
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av det slaget att man inte kan logga in på sina avatarer, om man förlorat sitt 
lösenord eller om någon ”hackat” ens konto.  
 
Dessa fyra kommunikationskategorier är de huvudsakliga sätt som spelare 
formellt utbyter information med speltillverkaren; de är de 
institutionaliserade kanaler genom vilka speldesignen förhandlas, förbättras 
och förändras. Speltillverkarna tar hänsyn till och lyssnar på spelarnas 
önskemål och lär av deras erfarenheter, medan när det kommer till exekutiv 
makt att i grunden förändra de virtuella världarnas kod så vilar den i 
upphovsmännens händer – precis som den ekonomiska profiten. Ibland är 
förändringarna välkomna, ibland inte, men spelarna har en remarkabel 
förmåga att anpassa sig, att inkludera ny speldesign i sitt spelande på både 
tillåtna och otillåtna sätt. På så sätt är den självreglerande och flexibel och 
finner sig i nästan allt som implementeras, så även i de ovälkomna 
förändringarna (Taylor 2006:160). Barthes (1967) teori om författarens död 
aktualiseras åter som ett giltigt analytiskt verktyg för att förstå utbytet 
mellan spelarkultur och spelföretag. Makt och information läcker på sätt 
som utmanar kategorier som läsare och författare såväl som konsument och 
producent. 
 

DEN INFORMELLA KOMMUNIKATIONEN 
 
Medan det är uppenbart att speltillverkarna vill att spelare ska påverka, 
kommentera och medförfatta de virtuella rummen, så kan de aldrig förutse på 
vilka sätt spelare kommer att använda och leva deras plattform - det av koden 
tillåtna handlandet kan inte reduceras till det planerade handlandet. Det 
informella utbytet kan ses som ett krig om gränser och regler och ta sig 
varierande uttryck, vilket försvårar beskrivning och kvantifiering. Likväl förblir 
spelarkulturens expansivitet en av de viktigaste dimensionerna i kampen om de 
virtuella platserna. Jag kommer att redogöra för olika metoder som spelare 
utmanar speltillverkarens makt, såväl tillåtna som otillåtna, såväl fantasifulla 
som elaka; rollspel, events, add-ons, fusk och exploatering. 
 

Rollspelande som alternativ strategi 
 

Att rollspelande kan anges som ett exempel på informella, alternativa strategier 
som spelare praktiserar för att expandera den kodade yta som speltillverkaren 
tillhandahåller kan vid en första anblick te sig besynnerligt då studieobjekten 
ifråga trots allt benämns som onlinerollspel. Vid en närmare granskning så 
framträder dock en tydlig diskrepans mellan vad som på ett fundamentalt plan 
kan betraktas som rollspelande, det vill säga att skapa en avatar i ett 
fantasyuniversum, och vad som givet spelens kontextuella betingelser 
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kvalificerar sig som seriöst rollspelande. I de virtuella världarnas egen 
begreppsapparat är en rollspelare någon som hängivit sig åt att efter förmåga 
agera som World of Warcrafts narratologi antyder att en viss ras, klass och en 
viss fraktion bör, blandat med en mer eller mindre utvecklad egenkonstruerad 
bakgrundshistoria. Rollspelare delar en respekt och ett kunnande för de 
berättelser som kommer till uttryck i speldesignen såväl som i tillhörande 
litteratur78, ett typiskt nybörjarmisstag vore exempelvis att skapa en 
bakgrundshistoria där man påstår sig vara den okända avkomman till någon 
central gestalt i World of Warcrafts universum. Hängivna rollspelare har 
typiskt en betydligt ödmjukare bakgrundshistoria där den egna betydelsen för 
det virtuella berättandet är begränsad, öppen och mer lokalt förankrat.  
 
Förenklat sett så stannar en hängiven rollspelare ”in-character” (IC) i så många 
situationer som det någonsin är möjligt, referenser till livet bortom det 
virtuella förpassas till privata meddelanden eller placeras inom ”dubbla 
parenteser” ((out-of-character)). En fullständig immersion, alltså att vara helt 
och hållet i-sin-karaktär, är inte ett tillstånd som rollspelande tar sitt avstamp 
ifrån utan snarare något av en Helig Graal som främst återkommer i anekdoter 
om en framgångsrik rollspelssession (MacCallum-Stewart & Parsler 2008:228, 
jfr Gustafsson 2002). Språket är kanske det mest framträdande kännetecknet 
för att känna igen en rollspelare, då deras yttranden ofta är välformulerade, 
grammatiskt korrekta och påminner om typiska föreställningar kring 
gammaldags engelska såsom den framställts i diverse fantasyfiktion. Med detta 
karaktäristiska sätt att använda språk skriver vissa rollspelare också noveller, 
berättelser eller följetonger på olika forum79. Vanligt är också att rollspelare 
klär sig i utstyrslar som syftar mer till estetik än funktionalitet och att man 
skapar och deltar i rollspelsevent. Ett rollspelsevent kan vara allt ifrån ett 
bröllop, en attack på en större stad, en politisk marsch, en gemensam resa eller 
firandet av en högtid – officiell eller spelarskapad. 
 
I World of Warcraft kodas ingen spelmekanisk skillnad mellan en 
rollspelsserver och andra servrar, utan endast en annorlunda officiell policy 
som säger vad man får och inte får göra. Speltillverkaren lämnar det således 
upp till spelarna själva att kultivera en miljö där denna ”högre” form av 
immersion kan verka80, de letar heller inte aktivt efter brott mot den policyn 
utan förlitar sig på spelarnas självreglering såsom deras rapporterande av 
avvikelser. Det är givet dessa premisser som rollspelande i World of Warcraft 
kan läsas som ett breddande av spelets horisont. Stora delar av de aktiviteter 

                                                             
78 Det finns mängder med officiella noveller och romaner som tar avstamp i World of Warcrafts lore på: 
www.worldofwarcraft.com/info/story/index.html#1.  
79 www.forums.wow-europe.com/thread.html?topicId=16032017&sid=1, www.forums.wow-
europe.com/thread.html?topicId=11030905739&sid=1 
80 www.wow-europe.com/en/policy/roleplaying.html 
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som spelare företar sig i Azeroth återknyter till den delikata balansen mellan 
ansträngning och belöning; huvudfårans vardagliga görande styrs nämligen i 
viss utsträckning av en skinnersk beteendereglering som syftar till att 
maximera positiva, progressiva effekter av sitt handlande (se exempelvis 
Mortensen 2008:210, MacCallum Stewart & Parsler 2008:227, Yee 2006b, 
Skinner 1938). Det finns teorier som ur ett behavioristiskt perspektiv 
sammankopplar datorspel med exempelvis ”gambling”, som enarmade 
banditer, då de anses ha samma kortsiktiga belöningssystem (Griffiths & 
Davies 2005). En behavioristisk läsning av onlinerollspel haltar då det 
semipermanenta i de virtuella världarnas nätverk, relationer, titlar och 
utrustning brukar anges som en av det virtuella engagemangets grundpelare. 
Klart är i alla fall att rollspelande inte är inkluderat i det subventionerade, 
kodade belöningssystemen utan fungerar snarare tvärtom. I kontrast till den 
typ av rationaliserat, instrumentellt spelande som dominerar spelets praktik 
så är rollspelarens respekt för narrativ och dennes intresse för långsam och 
narratologiskt trogen karaktärsutveckling ett hinder för en kvantifierbar 
progression, vilket placerar rollspelande i kategorin av tillåtet men inte 
belönat handlande. Rollspelaren åläggs vidare att upprätthålla sin 
immersion i en värld som inte är designad för det syftet. Fiender med 
avgörande roll i den övergripande berättelsen dödas miljontals gånger för att 
inom kort återuppstå, otaliga spelare har via quests räddat samma by och 
samma utsatta person och inte minst så omges rollspelaren av andra spelare 
som använder internetlingo som ”lol”, ”afk”, ”stfu” och heller inte drar sig för 
att tala om sitt skolarbete eller sin nya bil. Att rollspela utifrån sådana 
premisser kräver hårt arbete, tolerans och fantasirikedom. Att mer 
djupgående studera hängivna rollspelare som en subkultur i World of 
Warcrafts heterogena spelarbas vore intressant, men här stannar jag vid att 
konstatera att rollspelande inte belönas av spelsystemet men att folk likväl 
investerar stora mängder tid och kraft för att möjliggöra det. Just därför kan 
rollspelande ses som en alternativ, expansiv strategi som levandegör World 
of Warcraft.  

 
Kazzak tar över staden Stormwind 

 
Att kunna förutse summan av tolv miljoner spelares möjliga handlingar är 
givetvis omöjligt81. Som en reaktion och kanske även en orsak till den 
enorma spelarbasen är World of Warcraft en statisk värld – en fattig och tom 
värld om man så vill (Aarseth 2008). Med jämna mellanrum har dock 
oförutsedda handlingar och omöjliga prestationer från spelare kommit att ge 
liv åt en värld som i sin kod kan betraktas som död. 
 

                                                             
81 I oktober 2010 rapporterades det att World of Warcraft hade nått mer än tolv miljoner prenumeranter. 
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I Blasted Lands ödelagda ökenlandskap, där Horde genom The Dark Portal 
först anlände till Azeroth, vandrade åtminstone förr demonen Kazzak. Med 
expansionen ”The Burning Crusade” (2007) fann demonen ett nytt hem i 
zonen Hellfire Peninsuela, men då denna historia ägde rum var Blasted 
Lands röda sand fortfarande hans hemvist. Kazzak är en jättelik demon som 
krävde sin beskärda del av välrustade krigare för att bringas på fall. Vid ett 
tillfälle bestämde sig dock en grupp spelare för att göra en osannolik så 
kallad ”kiting”82, vilket innebär att man springer bort från fienden samtidigt 
som man med jämna intervaller tillfogar den skada. Om avståndet till 
fienden blir för långt, om spelaren som kitear dör eller om intervallerna 
mellan attackerna blir för långa kommer den kiteade fienden att avbryta 
striden och återvända till sin ursprungliga plats. Spelarna som avsåg kitea 
Kazzak tillhörde fraktionen Alliance, och de hade bestämt att demonen 
skulle luras till Humans huvudstad Stormwind City – Azeroths allra största 
stad som är ett mäktigt stenslott med rektangulära kvarter separerade av 
kanaler, beläget norr om Elwyn Forest. Projektet lyckades och Kazzak drevs 
rakt in i staden där han dödade allt och alla i sin väg. Till slut lurades han så 
till kungens boning där han förutom att döda alla vakter också bragte 
regenten Kung Varian Wrynn och dennes son Prins Anduin Wrynn om livet. 
Ryktet om den oväntade invasionen, om dynamiken, lockade spelare till 
staden som också de fick möta den tillfälliga döden ifall de kom för nära den 
ursinniga demonen. Stormwind var i kaos. Vissa spelare dog när de försökte 
bekämpa demonen medan andra ovetande oförutsett fick finna sig 
förvandlade till spöken. Spelmekaniken var nämligen kodad som sådan att 
ifall Kazzak inte hade dödats eller alternativt dödat sina antagonister inom 
en viss tidsram så blev han inte bara odödlig utan växte sig också starkare 
och starkare.  
 
Kazzak kom alltså att förändra balansen i Stormwind och skapa en situation 
som blev ohanterlig. Den oväntade händelseutvecklingen filmades och 
publicerades av flera aktörer83. Omkullkastandet av Stormwind City fick sitt 
abrupta slut då Blizzard valde att stänga ned hela servern och återställa Kazzak 
för att komma till bukt med detta ovanliga problem. Sedermera kom också 
Kazzak att programmeras om, och bland hans nya uppsättning möjliga 
beteenden fanns inte att lämna Blasted Lands kvar. Under en kort tid 
skanderades dock ”All hail Kazzak, the new King of Stormwind” på olika forum.  
Exemplet illustrerar hur spelare använder hårdkodad speldesign på sätt som 
inte var planerat men likväl tillåtet (jfr Mortensen 2008), ett oplanerat 
görande som sedan gjordes omöjligt av speltillverkaren. Den förtjusningen 

                                                             
82 www-en.wikipedia.org/wiki/Kiting_%28video_gaming%29 
83 Man kan se Kazzak ta över Stormwind här: www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=2283 och här 
www.youtube.com/watch?v=Jl0VWJdE01M. 
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som uttrycks av spelare84 över att spelets horisont har expanderats gick inte 
att ta miste på, en slags subversion och en revolt mot det möjliga, tänkta och 
tillåtna. Omtalade händelser av detta slag bidrar också till att skapa en 
historisk kanon.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kazzak i Stormwind bland mängder av döda kroppar. 

 
Pestens tid i World of Warcraft 

 
Den 13:e september 2005 skedde en oförutsedd incident i World of Warcraft. 
Blizzard hade nyligen implementerat en ny raidinstans med namnet 
”Zul’Gurub”. Djupast in i instansen, försvarad av horder av djungeltroll, 
finns den fruktansvärda guden ”Blood God Hakkar”. Bland Hakkars många 
färdigheter återfinns en magi som kallas ”Corrupted Blood”, en förbannelse 
som skadar enskilda spelare konstant över tid och även smittar olyckliga 
spelare som befinner sig i den smittades närhet. Hur denna förbannelse 
lyckades lämna Zul’Gurubs slutna domän, där den var avsedd att förbli, 
spekulerades det om, men klart är att vissa spelare lyckades ta med sig 
smittan till storstäderna där förbannelsen spreds likt en löpeld. Azeroth hade 
drabbats av sin första epidemi. Effekten var förödande och marken i 
städerna gick knappt att se för alla döda kroppar som bredde ut sig. Spelare 
med låg level dog omedelbart då de smittats medan bättre utrustade avatarer 
med hög level kunde hålla sig vid liv längre. Något botemedel fanns dock 

                                                             
84 Exempelvis här: www.wow.incgamers.com/forums/archive/index.php/t-380296.html, 
www.wcreplays.com/forums/showthread.php?t=55040.  
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inte, vilket gjorde att för eller senare dog alla; förbannelsen fick ett eget liv 
då den vandrade mellan spelare och NPCs.  
 
Epidemin framkallade ett brett spektrum av reaktioner och beteenden. Vissa 
spelare med healingförmåga anmälde sig frivilligt för att hålla sjuka spelare 
levande, spelare med låg level som inte blivit smittade försökte dirigera 
andra spelare bort från infekterade områden, vissa flydde så långt de kunde 
från epidemins centrum medan ytterligare en kategori spelare försökte att 
smitta så många de någonsin hann med85. Det fanns också exempel på 
spelare från den konkurrerande fraktionen som tog chansen att storma 
fiendens nu försvagade städer och erhålla en lättförtjänt belöning för så 
kallade ”honorable kills” – ett aningen opassande namn i den givna 
situationen. Speltillverkarens initiala strategi var att upprätta en slags 
frivillig karantän kring de smittade spelarna för att undvika vidare spridning, 
något som inte lyckades. De berörda spelarnas agerande i epidemin rönte 
stor uppmärksamhet, och vissa forskare studerade det inträffade för att 
bättre kunna förstå människors reaktioner när de exponeras för just 
epidemier86.  Epidemiologen Ran D. Balicier (2007) skriver exempelvis i 
abstracten till sin artikel ”Modelling Infectious Diseases Dissemination 
Through Online-Roleplaying Games” följande:  
 

An unexpected outbreak of an infective communicable disease (unplanned by 

the game creators) recently occurred in this virtual world. This outbreak holds 

surprising similarities to real-world epidemics. It is possible that these virtual 

environments could serve as a platform for studying the dissemination of 

infectious diseases, and as a testing ground for novel interventions to control 

emerging communicable diseases.  
 
Professor Nina Fefferman, som arbetar på Tufts University School of 
Medicine, kommenterade och följde denna händelse med stort intresse, då 
hennes tes är att mänskligt beteende har stor inverkan på hur sjukdomar 
sprids, givet ett sådant antagande erbjuder de virtuella världarna en tacksam 
plattform för studier av just detta. "The players seemed to really feel they 
were at risk and took the threat of infection seriously, even though it was 
only a game." sa hon exempelvis i en intervju87. Andra som Charles Blair, en 
amerikansk terroristexpert, säger i en intervju med magasinet Wired88  att 
också han tyckte att det fanns empiriska slutsatser att hämta i hur spelarna i 
World of Warcraft medvetet valt att sprida epidemin, då det trots allt är 

                                                             
85 Händelsen redogörs utförligt på www.en.wikipedia.org/wiki/Corrupted_Blood_incident men även här 
www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=18571 
86 Mark Ward rapporterade om incidenten här www.news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4272418.stm,  
87 www.news.bbc.co.uk/1/hi/health/6951918.stm 
88 www.wired.com/gaming/virtualworlds/news/2008/03/wow_terror 
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verkliga människor som gör verkliga val i en kontrollerad värld. Att döden i 
World of Warcraft främst innebär ett ofta kort, förlorat aktörskap då man 
som ett spöke förväntas leta upp sin kropp (Klastrup 2008) borde dock vara 
en faktor att inkorporera i förståelsen av spelares beteenden givet den 
oväntade utvecklingen. 
  
Speltillverkaren valde precis som i fallet med den malplacerade demonen 
Kazzak att stänga ned de drabbade servrarna för att slutgiltigt kunna rensa 
dem från smittan och därmed sätta punkt för epidemin. Dessutom lagade de 
kryphålet i speldesignen som möjliggjorde att smittade spelare kunde 
teleportera89 sig från Zul’Gurub – numera blir man som spelare garanterat 
”smittfri” när man lämnar instansen. Exemplet är intressant på många sätt, 
först och främst för att man återigen ser prov på de fantasifulla sätt som 
spelare gör det oplanerade men möjliga och hur detta ingjuter liv och 
dynamik i den annars statiska virtuella världen. I det här specifika fallet fick 
också en kreativ exploatering av en designmiss allmänna följder och kom att 
likna de stereotypa dystopierna om teknik som erhåller egen, autonom, 
artificiell intelligens90 som sedan nyttjas för att styra de människor som en 
gång skapade dem. Den osäkerhet som följde på rubbningen av den trygga, i 
mångt och mycket förutsägbara virtuella världens parametrar föranledde 
som jag visat ett brett spektrum av olika reaktioner. Exempel på hur 
spelarkulturens oskrivna regler skolar medborgare på sätt som en 
spelmanual aldrig kan lära ut är en central del av kulturen i virtuella världar, 
men fallet med epidemin kom att uppta en slags tredje position då den 
varken är formellt given och reglerad av speldesignen men heller inte en 
informell, spelarkulturell konstruktion; Corrupted Blood-epidemin 
överraskade således såväl spelare som speltillverkare.  
 
Speltillverkarens beslut att efter ett par dagar stänga ned de drabbade 
servrarna ifrågasattes av vissa som menade att då äntligen livet och 
dynamiken hade nått den statiska världen så borde det sociala experimentet 
få ha sin gilla gång, ett alternativ som hade inneburit en helt ny faktor för 
spelare att ta i beaktning i deras fortsatta göranden. Speltillverkaren verkar 
dock ha funnit den oplanerade, spelarinitierade epidemin inspirerande och 
valde därför att under oktober 2008 själva implementera en smittsam 
åkomma som förvandlade spelare till zombies, ett event som döptes till 
”Great Zombie Plague 08”. Epidemin var inte lika smittsam denna gång och 
var också kontrollerad på ett annat sätt, men ledde likväl till både 

                                                             
89 Spelare kan teleportera sig med hjälp av olika metoder såsom genom Hearthstones, Mage portaler och 
Warlock summons. 
90 Se exempelvis filmer som Matrix (1999), År 2001 – Ett Rymdäventyr (1968), I, Robot (2004), 
Terminator(1984), Blade Runner(1982) och Maximum Overdrive (1986). 
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uppskattning och fördömanden från spelarna. Blizzards själva 
kommenterade den intentionella epidemin så här:  
 

While we recognize that the event could prove to be disruptive at times, we 

hope you made the most out of it while it lasted. Part of playing in a "living 

and breathing world" means that things are going to change from time to 

time. We meant no harm but only wanted to create a lasting impression on 

players as they head to Northrend to defeat the Lich King. The Lich King's 

goals (as you will soon learn) are to turn the Horde and Alliance not only on 

one another, but on their own kind as well. I think the plague truly 

demonstrated this firsthand. 

So it looks like a cure has finally been found… for now. 

Thank you for participating in our most memorable event to date… for better 

or for…. brrrrrrraaaaaains… 91 

 
Medan speltillverkaren erkänner den tudelade spelarresponsen och den 
irritation som vissa kände då de ofrivilligt drabbades av epidemin, så väljer 
de fortfarande att framhålla eventet som det mest minnesvärda hittills i en 
”living and breathing world”. De förankrade också beslutet att implementera 
smittan i den narratologiska utvecklingen som sedermera ledde till 
expansionen ”Wrath of the Lich King” (2008). Jag minns själv epidemin och 
hur jag navigerade min avatar i den smitthärd som de större städerna kom 
att förvandlas till. Också denna gång varierade spelares beteende utifrån de 
nya premisserna, men det faktum att smittan denna gång var avsiktlig och 
hade speltillverkaren som explicit avsändare eliminerade dimensionen av 
verklig förvåning och osäkerhet.    

 
LEEERROOOOYYY 

 
Det i särklass mest kända exemplet på en spelincident från World of 
Warcraft som kommit att transcendera spelvärlden är den film som 
dokumenterar guilden ”PALS FOR LIFE” försök att ta sig an ett rum fullt av 
drakägg i raidinstansen Upper Blackrock Spire. Videon92 visar hur spelarna i 
detalj planerar vilka strategier de ska bruka med hjälp av röstchatt, allt detta 
medan Ben Schulz, personen bakom avataren Leeroy befunnit sig ”afk”93. Väl 
tillbaka i spelet bestämmer sig Leeroy för att ignorera eventuell koordinering 
och taktik och istället ensam störta in bland alla ägg till stridsropet 
”Leeeeeeroy Jenkins”. Hans oförsiktiga manöver dödar hela raiden och 

                                                             
91www.forums.worldofwarcraft.com/thread.html?topicId=11829528491&postId=118283640325&sid=1  
92 Klippet på YouTube har setts ungefär 20 miljoner gånger och kan hittas här: 
www.youtube.com/watch?v=LkCNJRfSZBU  
93 Förkortning för Away From Keyboard. 
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Leeroy blir måltavla för anklagelser, förolämpningar och allmän irritation. 
Leeroys kryptiska replik som avslutar klippet är ”At least I’ve got chicken”. 
Incidenten och tillika dokumentationen av den är lustiga, men det som 
intresserar mig är hur väl exemplet illustrerar läckage. Leeroy gör en 
dumdristig aktion i spelet World of Warcraft, filmen av det hela blir ett 
YouTube-fenomen, den populära tecknade serien South Park gör ett avsnitt 
som refererar till Leeroy Jenkins94, Ben Schulz blir en celebritet och deltar i 
olika TV- och radioprogram och klippet används i olika kommersiella 
reklamfilmer. Till slut odödliggör också Blizzard fenomenet genom att 
addera uppdraget ”Leeeeeeroy” som kräver att spelaren dödar 50 drakägg 
inom 15 sekunder. Klarar man detta erhåller man titeln ”Jenkins”, ett 
efternamn som kan visas efter ens avatars namn ifall man önskar.  
 
Dessa tre exempel ligger som synes relativt nära varandra. Alla kretsar de 
kring spelarnas fantasirikedom vad gäller att hitta kryphål, luckor, flyktvägar 
och variation och alla illustrerar de på liknande sätt hur det florerar 
kollektiva begär att vända spelets mekanismer mot sig själva, att tänja på 
gränserna för det möjliga och att skapa en dynamik i en värld som trots sina 
många valmöjligheter ändå måste beskrivas som statisk. Om kod är regler så 
är spelarna kultur. 
 

Hur add-ons kom att förändra World of Warcraft 

 
World of Warcrafts spelvärld är inte perfekt, den är ihålig, inkomplett, 
rymmer kryphål och möjligheter att sträcka sig bortom de formella reglerna. 
Jag har visat på hur spelare med hjälp av events, rollspel och oplanerat bruk 
av spelmekanismer skapat osäkerhet, bredd och dynamik. Det är just från 
reaktionerna på speldesignens brister som spelarkulturens vilja-att-förbättra 
är sprungen (Aarseth 2008, Taylor 2006:64) – en ”komplett” spelvärld vore 
alltså inte ens önskvärd då det kommer till spelarnas deltagande. Ett av 
speltillverkarnas innovativa designval i World of Warcraft är möjligheten att 
med andrahandsskapade koder modifiera användargränssnittet (ofta 
benämnt som ”UI” från ”User Interface”), en möjlighet som saknades i 
samma utsträckning i tidigare titlar som Anarchy Online och EverQuest. 
Samlingsbegreppet på modifikationerna av användargränssnittet som är 
skapade av en extern part är add-ons eller modifikationer (ofta förkortat 
”mods”). Vad Blizzard däremot inte tillåter är modifikationer av själva 
kärnan i programkoden, också känt som ”.lua-filerna”.  
 
För forskare som mig själv vars intresse dras till den organiska relationen 

                                                             
94 www.southparkstudios.se/episodes/1008/ 
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mellan en kreativ spelarbas och spelsystemet så är add-ons ytterligare ett 
exempel på hur spelarna deltar i produktionen av den produkt de 
konsumerar. Den öppna hållningen till sin egen produkt som 
speltillverkaren intagit tilltalar de hängivna datoranvändarna där så kallad 
öppen källkod (”open source”) är ett slagord som anknyter till en frihetlig, 
tekniskt orienterad tanketradition. Definitionen av öppen källkod är att den 
som har rätt att använda programmet också besitter rätten att läsa och ändra 
koden95. Detta innefattar också rätten att dela med sig av de rättelser och 
modifikationer man gjort till andra användare. Man ska helt enkelt ha 
möjligheten att själv konstruera programmet efter sina egna önskemål och 
kunskaper, och även att rätta till fel. En mer utförlig definition tillhandahålls 
av det så kallade ”GNU Project” som lanserades 1984 med målsättningen att 
skapa ett operativsystem som är fritt och som har en öppen källkod: 

 
* The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).  

* The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 

(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.  

* The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2).  

* The freedom to improve the program, and release your improvements to the 

public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 

source code is a precondition for this96.  

 
Att speltillverkaren valde att placera delar av sin speldesignsfilosofi i en 
öppen källkods-tradition signalerar en öppenhet för spelarkulturens 
delaktighet. De olika typer av spelarskapade add-ons som finns tillgängliga 
gratis97 kan vara av varierande art. Dels så finns de rent kosmetiska 
modifikationer som antingen erbjuder ett färdigdesignat gränssnitt eller en 
större uppsättning val att själv komponera utifrån. Det finns också add-ons 
med humoristiska, löjliga och banala syften. Sedan finns det typen av add-
ons som på ett fundamentalt sätt förändrar funktionaliteten i spelsystemet, 
ofta genom att tillhandahålla information eller möjligheter till kontroll som 
spelaren utan den aktuella modifikationen inte har tillgång till. Man kan helt 
enkelt erhålla fördelar gentemot dem som väljer att inte installera ett visst 
add-on. 
 
När jag påbörjade mitt fältarbete i World of Warcraft 2005, då med Anarchy 
Onlines praktik färsk i minnet, var min kännedom om spelarskapade 
modifikationer av användargränssnittet i det närmsta obefintlig. Vid den 
tiden fanns inte dagens rika utbud av add-ons och de var inte heller 

                                                             
95 www.perens.com/policy/open-source/ eller www.opensource.org. 
96 www.gnu.org 
97 De mest populära sidorna för add-ons är www.curse.com, www.wowinterface.com och www.wowace.com. 
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integrerade i speldesign såväl som spelpraktik på samma avgörande sätt. 
Idag finns det tusentals och åter tusentals olika add-ons att utan kostnad 
hämta och installera, och när jag själv avslutade min prenumeration i maj 
2010 så hade jag nästan hundra stycken av vad jag ansåg var 
spelförbättrande modifikationer.  
 
Mina modifikationer av användargränssnittet kom att radikalt förändra den 
mängd information jag på ett översiktligt sätt fick presenterat på min skärm. 
De add-ons jag hade installerat gjorde allt ifrån att upplysa mig med 
varningssymboler när mina såväl som mina motståndares färdigheter var 
redo att användas igen och samtidigt varna mig ifall en annan spelare hade 
mig som måltavla för en viss magi eller annan fientlig handling98. De 
räknade ut hur mycket guld jag hade på mina karaktärer sammanlagt, hur 
mycket jag tjänade per timme i snitt och organiserade alla föremål som fanns 
lagrade i mina väskor99. Jag hade också ett add-on som sparade all historik 
från Auktionshuset och därför kunde ge mig förslag på vad som var ett 
marknadsmässigt pris för ett visst objekt, samtidigt som jag också fick 
förslag på vad som var fördelaktigt att just då köpa billigt för att senare 
kunna sälja dyrt100. De visade också med stor precision exakt hur mycket 
skada jag åsamkat mina fiender i relation till de andra i min grupp eller raid 
samtidigt som de på ett illustrativt sätt avslöjade en mängd av detaljer om de 
andra deltagarna i min raid. Vilka hade inte reparerat sin rustning? Vilka 
stod i den där elden som ledde till att hela raiden dog?101 Jag hade också ett 
flertal add-ons som var av mer kosmetisk art, som hur buffar och debuffar 
presenterades eller att det visades ett miniporträtt vid den avatar jag hade 
markerat102. Detta är endast ett fåtal exempel på hur spelarskapade 
modifikationer kom att prägla spelandet på ett sätt som vida transcenderar 
kosmetiska tillägg. 
 
T.L Taylor (2008) diskuterar add-on kulturen i artikeln ”Does World of 
Warcraft Change Everything? How PvP Server, Multinational Playerbase, ad 
Surveilance Mod Scene Caused Me Pause”. I artikeln påstår hon att 
information och övervakning är de främsta kännetecknen för spelarskapade 
modifikationer, något hon menar har lett till en effektivisering och en 
kvantifiering av vad som värderas som ”bra spelande”. Add-ons är enligt 
Taylor (2008:196-197) sociotekniska aktörer som i viss utsträckning flyttat 
det alltid rationaliserade, målinriktade hardcorespelandet in i huvudfåran av 

                                                             
98 Doom’s Cooldown Pulse, Afflicted2, OmniCC, SpellAllerter, Miks Scrolling Combat Text, Gladius, Deadly 
BossMods. 
99 Bagnon, Gold FU. 
100 Auctioneer paketet. 
101 Recount, sRaidFrames, Omen ThreatMeter, Grid. 
102 Ag_unitframes, Elkano’s Buff Bars. 
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spelstilar. På så sätt är de inte bara funktionella utan också del av en ständig 
process som förändrar spelet genom att omdefiniera vad som är legitimt och 
önskvärt. Taylor tar exemplet med add-onet CT-RaidAssist som kom att bli 
ett krav mer än ett alternativ för spelare som önskar delta i raider. CTRA 
(som idag är ersatt av andra liknande add-ons) gav utförlig information om 
vad raidens deltagare gjorde eller inte gjorde, något som gav raidledaren 
såväl som övriga raiddeltagare en helt annan möjlighet att övervaka och 
kontrollera deltagarnas effektivitet. På grundval av informationen som CTRA 
tillhandahöll delades kritik och beröm ut och strategier modifierades. 
DamageMeters (som idag också är utbytt mot nyare add-ons) är Taylors 
andra exempel. Med detta add-on får man detaljerad information om exakt 
hur mycket skada, hot och healing som alla spelare i raiden genererat, ett 
resultat som kan publiceras i valfri chatt som en typ av resultatlista. Också 
denna modifikation kom att bidra till benägenheten att övervaka och 
disciplinera spelare, och sedermera uppmuntra ett mer rationellt spelande. 
Den utveckling som Taylor tyckte sig skönja 2006103 hade 2010 nått ännu 
större proportioner, främst genom add-onet GearScore som räknar ut en 
siffra utifrån vilken level som målkaraktären har på sin utrustning. 
Effekterna av GearScores intrång ekade genom Azeroth och det blev allt 
annat än sällsynt att spelare vid annonsering av grupper påpekade att man 
fick söka sig till en viss plats för att väl där få ”GearScore” kontrollerat, 
kravet kunde exempelvis vara ett resultat över 6000104. Först efter 
inspektionen kunde man hoppas på en invit till gruppen.  
 
Taylor (2008:190) ställer också den intressanta frågan om vad det är som 
inte kan mätas med add-ons, och huruvida kvalitéer som att vara en god 
lagspelare som alltid dyker upp till aktiviteter förberedd och i tid, alltid på 
gott humör och med en generös inställning till att dela belöningar med andra 
går förlorad med de nya kvantifierbara mätningsmetoderna. Det är lätt att 
förföras av den här typen av ickehierarkiska, utopiska bottom-up processer 
som spelarskapade modifikationer kan ses som, men i detta fall är det tydligt 
att add-ons som sociotekniska aktörer bidragit till en mer rationaliserad 
spelarkultur präglad av mer övervakning och kontroll (ibid:197). Om man 
som Humphrey (2006) menar att Gamemasters och deras övervakning hotar 
spelarnas integritet och kan, som jag visat, också leda till en slags 
självreglering av spelarna genom en top-down process så visar add-ons 
påverkan på spelvärlden hur en typ av internaliserande övervakning också 
kan springa ur spelarskapade modifikationer. Detta illustrerar väl hur 
perforerade gränserna som antagits upprätthålla gränserna mellan spelare 

                                                             
103 En tidigare version av samma artikel av Taylor skrevs och publicerades i Games and Culture 2006 (1:4). 
104 Denna trend stärktes, medvetet eller ej, av Blizzard själva då de implementerade ”Achievements” vilket är 
en funktion som mäter och belönar prestationer – stora som små. 
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och speltillverkare är, och hur läckage kan ses som den mest fundamentala 
karaktäristikan hos dem.  
 
Vad är då speltillverkarens roll i det hela? Svaret på den frågan anknyter till 
problematiken om vem som styr platsen World of Warcraft och vem som den 
intellektuella egendomen egentligen tillhör. Speltillverkaren har inte bara 
möjliggjort add-on kulturen, utan också anpassat och planerat sin speldesign 
i relation till den. Vad som är tillåtet eller inte är en ständig förhandling105. 
Speltillverkaren har vi flera tillfällen uttryckt ett missnöje med att add-ons 
gör att vissa spelare stirrar på mätare, menyer och siffror istället för att titta 
på den grafiska, tredimensionella produkt de erbjuder. 
 
Man kan urskilja två huvudsakliga reaktioner från speltillverkaren när det 
kommer till add-ons som på ett fundamentalt sätt påverkar spelsystemets 
funktionalitet. Antingen förbjuds det eller också implementeras det, eller 
åtminstone så konstrueras speldesignen med dem i åtanke. Idag finns 
verktyg för att organisera raider inbyggt i spelsystemet såväl som varningar 
ifall spelare genererar för stort hot från en fiende. Det finns också nu 
speciella så kallade fokusfönster, en inbyggd röstchatt och information som 
varnar och upplyser om färdigheters längd och när de återigen är redo. Ett 
nyligt exempel är hur det enormt populära add-onet QuestHelper, som likt 
namnet antyder underlättar och förenklar genomförandet av olika uppdrag 
spelare tilldelas, implementerades i en nära besläktad variant i 
spelsystemet106.  
 
Författarna till de add-ons som speltillverkaren oblygt inspirerats av 
kompenserades inte ekonomiskt och mottar inte heller omnämnande, och 
den möjlighet som författarna hade att i sin modifikation efterfråga frivilliga 
donationer för det arbete som utförts förbjöds nyligen107. Att Blizzard verkar 
ha designat sin virtuella värld utifrån kännedomen att många spelare 
använder modifikationer blir tydligt då man betraktar de populära ”Target 
Dummies” som står utspridda i olika städer. Dessa, som är anpassade för 
olika typer av raidsvårighetsgrader, har som främsta funktion att fungera 
som ett övningsverktyg för spelare att mäta hur vilken nivå av skada de kan 
generera per sekund. För att erhålla en sådan siffra krävs en spelarskapad 
modifikation som mäter just detta, något som idag inte finns inbyggt i det 

                                                             
105 Jag minns exempelvis add-onet ”Decursive” som gjorde det oförskämt lätt att, ifall man spelade en klass 
med den förmågan, att ta bort Poisons, Curses och Harmful Magics från andra spelare. Blizzard kom fram till 
att add-onet ”spelade spelet åt spelarna” och förbjöd det och liknande modifikationer som Benecast. En 
åtgärd som syftade till att behålla en bestämd svårighetsgrad såväl som att idka fairplay. 
106 Frågan om intellektuell egendom diskuteras sällan på World of Warcraft relaterade forum, men här finns 
ett exempel www.forums.worldofwarcraft.com/thread.html?topicId=27303220161&sid=1&pageNo=1  
107 www.worldofwarcraft.com/policy/ui.html  
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formella spelsystemet. På samma sätt var spelare mer eller mindre beroende 
av många andra add-ons innan deras funktioner blev implementerade. 
 
Som plattform för den ständiga förhandlingen och kampen mellan 
speltillverkaren och spelarkulturen finns å ena sidan Blizzards utförliga och 
snåriga legala dokument samlade i deras användaravtal108 och på den andra 
sidan fältet spelarbasen med en tveksam status när det kommer till 
rättigheter. Det hela försvåras ytterligare av att Blizzard själva menar att de 
tillhandahåller en service som de äger medan den virtuella världen mer 
liknar en plats där individer är aktiva agenter (Ruch 2009). Det är den 
friktion som uppstår i luckan mellan vad som uttrycks i de legala 
dokumenten och vad som är möjligt, om än oplanerat, i den virtuella 
praktiken som ligger till grund för konflikten; Blizzards regler i 
användaravtalen förbjuder handlingar som fortfarande kan göras (vilket 
nästan alltid innebär att de görs), något som föranleder förhandling och 
förändring – antingen på ett sätt som stävjar spelarnas praktik eller på ett 
sätt som profiterar på den. Jag menar att detta är själva kärnan i den vitala 
praktik som genererar mening, produktion och kamp på den plattform där 
spelares anspråk stångas med den hårda koden och de juridiska 
dokumenten. En dragkamp som kännetecknas av läckage och obalans. 

 
Exploits 

 
Om add-ons och spelarskapade events kan sägas befinna sig i en gråzon 
mellan det tillåtna och det otillåtna så finns också det medvetna upproret; 
viljan att hitta genvägar, att åka snålskjuts och att exploatera de svagheter, 
kryphål och designmissar som alltid finns kvarglömda i spelsystemet. I den 
interna jargongen kallas sådant beteende för ”exploits”, en term jag 
översätter till exploatering eller fusk. Definitionen av exploatering kan sägas 
vara de spelarhandlingar som är möjliga, oplanerade men samtidigt av det 
slag som uttryckligen förbjuds av speltillverkarnas legala dokument. 
Karaktäristiskt för exploateringen är hur den ständigt placerar sig steget före 
repressionen och bestraffningen, och på så sätt också fungerar som ett slags 
testande av speldesignens hållbarhet. Viktigt att komma ihåg är att långt 
ifrån alla har tillräcklig kännedom om spelets begränsningar och möjligheter 
för att kunna fuska. Som Ralph Koster (2005:112) påpekar så fungerar ofta 
fusket i onlinerollspel som en indikation på att spelaren ifråga besitter en 
djup kunskap om spelets mekanismer. Förenklat sett så krävs det förståelse 
av en kod för att kunna bända, töja och bryta den. Ser man exempelvis en 
spelare som tagit sig till en plats man inte ska kunna nå, så vet man att det 

                                                             
108Terms of Use (ToU) (www.worldofwarcraft.com/legal/termsofuse.html) och End User License Agreement 
(EULA) (www.worldofwarcraft.com/legal/eula.html). 
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ofta krävts ett precist, idogt arbete för att nå dit. Vidare menar Koster (ibid.) 
att när en spelare fuskar så expanderar han eller hon spelets horisont och gör 
det bredare än spelet självt. World of Warcraft är en arena med regler som 
begränsar, men det är också dessa regler som visar vad som är tillåtet (jfr 
Juul 2005:58). Det som är relativt enkelt i konventionella ensamspel när 
kommunikationen sker mellan en spelare och ett spelsystem är som jag visat 
komplicerat, läckande och under ständig omvandling i onlinerollspel. När en 
spelare exploaterar eller fuskar så blir en regel som tidigare verkat i tystnad 
tagen upp till ytan där speltillverkarna såväl som spelare måste förhålla sig 
till den. Antingen för att den har förhindrat spelbarheten för andra eller för 
att den gett fuskaren en fördel gentemot de som inte fuskat. Jag har under 
mitt spelande stött på många situationer där andra spelare möjliggjort och 
praktiserat ett otillåtet agerande utanför ramverken lokalt. Det kan ha varit 
en spelare som hittat en plats att vakta fiendens flagga i Warsong Gulch109 
där han eller hon blir omöjlig att nå, spelare som hittat sätt att flyga dit man 
inte ska kunna flyga eller spelare som visat mig otillåtna sätt att snabbt stiga 
i nivå med en ny avatar. På forum aktualiseras ständigt diskussioner om 
huruvida fusk har förekommit110. 

 
Det finns alltså gott om exempel i kategorin av exploatering som avser att ge 
vissa spelare en fördel gentemot andra, men den kanske vanligaste formen är 
att handla på sätt som inte är avsedda utifrån spelets kod; att ta sig upp på 
ett tak som inte är designat för att stå på, att lyckas hoppa på en vägg som 
inte ska kunna användas så111, att lyckas ta sig till en slags bisarr icke-värld 
som i all sin ofärdiga besynnerlighet vilar under hav och land eller att hitta 
en oplanerad genväg över ett berg man inte ska kunna bestiga. Spelvärldens 
geografi expanderas, förhandlas och utmanas ständigt av spelare som finner 
tillfredsställelse och glädje i att kringgå reglerna och begränsningarna på ett 
sätt som inte bara indikerar tålamod utan också en djup förståelse för den 
spelmekanik man trotsar. Den grupp av spelare som hängivet fokuserar på 
att utforska platser spelare inte är tänkta att besöka kan beskrivas som en 
subkultur. Videos produceras där de på häpnadsväckande, komplicerade och 

                                                             
109 En film som fångar en liknande situation: WSG Exploits 
(www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=3928)  
110 Nyligen blev det exempelvis en stor skandal då det framkom anklagelser att en del av Europas absoluta 
elit inom PvP-scenen har modifierat spelfilerna på ett sätt som gör att de kan använda sina färdigheter med 
kortare intervaller än andra spelare (www.arenajunkies.com/showthread.php?t=202228). Anklagelserna kom 
från en profilstark spelare på dennes blogg och baserades på den information som kan mätas med ett add-on 
som heter Recount. Spelarna som anklagades påstod att mätningarna med add-onet var felaktiga men 
Blizzard kom ändå att uppmärksamma och erkänna exploateringen och till följd av uppståndelsen ändra i sin 
kod för att omöjliggöra detta fusk. En grupp spelare hittar ett kryphål som de utnyttjar, informationen sprider 
sig om denna möjlighet vilket innebär att fler spelare tar chansen att erhålla en orättvis fördel. Det hela leder 
sedan till att den formella koden förändras på ett sätt som påverkar hela spelarbasen.  
111 Att på fantasifulla sätt ”hoppa på väggar” brukar kallas för ”Walljumping” och illustreras exempelvis i 
denna video: Tribute to Walljumping (www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=70979)  
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osannolika sätt visar sina tittare delar av World of Warcraft de aldrig sett 
förr, som till exempel den beryktade ”GM Island” som är en ö endast avsedd 
för Blizzards representanter i spelvärlden112.  

 
Den mest stigmatiserade formen av fusk och exploatering är något som 
utmanar själva idén om ett virtuellt aktörskap, nämligen användandet av så 
kallade ”bottar” (Mortensen 2008:218). En bot är ett externt program som 
automatiserar en avatars handlingar på ett sätt som gör att det inte krävs 
någon agent framför skärmen för att utföra vissa förprogrammerade 
aktioner. Botten ifråga kan programmeras för olika syften som att samla guld 
eller att fiska och man rekommenderas att ge den ett naturligt namn, så 
naturligt beteende som möjligt och helst placera den där få spelare vanligtvis 
vistas. Botten ska alltså helst imitera en spelarstyrd avatar i största möjliga 
utsträckning. På en av de mer populära sidorna som erbjuder försäljning av 
bottar står följande att läsa:  

 
* Why use a WoW Bot? More time to attend to real life.  

* Don't fall behind friends or guild members. 

* Skip the long and boring grind. 

* Own an arsenal of high level characters. 

* Always have more then enough gold at your disposal. 

* Make real money by selling gold or powerleveling113. 

 
Att vissa spelare väljer att använda en bot till att göra deras arbete måste 
onekligen ses som en kommentar på beskaffenheten hos vissa av World of 
Warcrafts spelmoment och leder till frågan: vad för slags frivillig lek kan 
man, och inte minst vill man, automatisera? Det som i detta fall 
automatiseras är vad som antyds i ovan citerade försäljningsargument; man 
slipper helt enkelt investera tid i de repetitiva, cykliska och rutinmässiga 
delarna av spelet som mer än något annat liknar arbete (se Rettberg 2008, 
Yee 2006b). I gängse tal är det just vad som anses som nödvändiga ont som 
automatiseras av bottarna, inte det sociala eller det utmanande, utan det 
monotona och det mekaniska. Spelare uttrycker själv ofta ett djupt förakt för 
det fusk som bottande anses vara, och ifall man lyckas upptäcka en bot så är 
det inte sällsynt att bruka någon av de tillgängliga strategierna för att 
förstöra för botten som följaktligen inte reagerar dynamiskt utan mekaniskt 
(Mortensen 2008). Att skilja en bot från en spelarstyrd avatar är betydligt 

                                                             
112 Exempel på ”utforskarfilmer” är: Exploring Azeroth 2 
(www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=159451) och How to get to GM Island Patch 3.3.5 
(Engineering) (www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=159379),  
113 www.mmomimic.com/ 
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enklare än det berömda Turingtestet114 (Turing 1950) då bottens 
rörelsemönster ofta är irrationellt, ryckigt och monotont. Vanligt är också att 
man rapporterar ett misstänkt bottande till speltillverkaren. Just Blizzard 
har strikta regelverk kring bottande och tar till den starkaste av sanktioner 
ifall det uppdagas: en permanent bannlysning av det aktuella kontot. 
 
Varför är då stigmat så starkt? Bortsett från de fall när spelare använder 
bottar i kollektiva strider115 och ett eventuellt bidragande till den ökande 
ekonomiska inflationen116 så drabbar inte bottande andra spelare i någon 
större utsträckning, utan erbjuder främst en möjlighet för bottaren att 
kringgå det som allmänt betraktas som tråkigt och rutinmässigt, men likväl 
är föraktet utbrett117. Förmodligen handlar det om ett slags 
rättviseperspektiv, att spelare helt enkelt vill att andra spelare ska tvingas 
utföra samma arbete som de själva en gång utfört eller nu utför. Från 
speltillverkarens sida innebär inte bottande något egentligt 
inkomstbortfall118, men kanske kan man tänka sig att en spelare som inte 
offrat något (tid) inte kommer att erhålla samma förhållande till sin avatar 
och därför inte lockas att stanna lika länge i Azeroth.  Avskyn mot bottande 
är dock sprunget från en djup förståelse för en av World of Warcrafts mest 
fundamentala byggstenar: dess påtagliga släktskap med arbete. 

 

ONLINE, OFFLINE OCH DET LEVDA LIVET 
 
Det läcker alltså mellan speltillverkare och spelarkulturen, men detta är inte 
det enda typ av läckage jag vill belysa. Här vill jag därför visa på hur 
relationen mellan online och offline – mellan det reella och det virtuella – 
också det bäst beskrivs med läckagebegreppet. Först vill jag dock repetera 
kärnan i det perspektiv jag brukar mig av: de virtuella arenorna är 
expansioner av livsytan dit kroppen följer med. Kroppen med sitt 
sociokulturella bagage i allmänhet lämnas inte på något magiskt sätt bakom 
(se exempelvis Hayles 1999, Sundén 2003, Taylor 2006).  

                                                             
114 Alan Turing (1950) uppfann Turingstestet vilket är ett sätt att mäta datorers intelligens. Testobjektet får 
med text kommunicera med två andra aktörer, en av dem är en dator och den andra är en verklig person och 
ska sedan avgöra vem av de två som är datorn. 
115 Blizzard implementerade ett sätt för spelare att rapportera en person i raiden som ”fuskare” vilket leder 
till att man sparkas ut från den aktuella Battlegrounden, detta som en replik på såväl ”afk:ande” som 
bottande. 
116 Spelare brukar argumentera för att bottar bidrar till World of Warcrafts ökande ekonomiska inflation 
genom att spelare genom bottar får mer guld än vad de borde ha. 
117 Värt att nämna är att bottande som oftast knyts till så kallade Gold Farmers, vilket är arbetare anställda av 
olika företag för att samla guld de sedan säljer för konventionell valuta, något jag kommer återkomma till. 
118 Att dessa Gold Farming-företag tjänar pengar på Blizzards intellektuella egendom genom att sälja virtuell 
valuta är inte ett inkomstbortfall eftersom Blizzard själva inte tillhandahåller den tjänsten, men säkerligen en 
bidragande orsak till deras fördömande av bottande. 
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Ekonomin och läckaget 
 
Boellstorff menar i sin etnografi Coming of Age in Second Life (2008:211) att 
gränsen mellan det virtuella och det reella, mellan online och offline, aldrig 
blir så tydlig och uppenbar som när virtuella varor prissätts. På den 
existerande marknaden för virtuell valuta ryms förvirringen över hur verklig 
den mening som produceras på de virtuella arenorna är. Just detta, att 
onlineekonomier smälter samman med verkliga, intresserade 
ekonomiprofessor Edward Castranova (2001) så pass mycket att han i 
studien ”Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the 
Cyberian Frontier” valde att göra en ekonomisk analys av EverQuests värld 
Norrath med samma metoder som ekonomer använder på konventionella 
nationalstater. Castranova finner som förväntat den typ av marknad som 
speltillverkaren tänkt sig; spelare handlar, byter och säljer varor i Bazaaren 
eller i East Commons Tunnel. Det verkligt intressanta är när ekonomierna 
möts. Utifrån observationer av 616 reella nätauktioner119 kommer 
Castranova fram till att Norraths valuta står i ungefär 0, 01072 gentemot den 
amerikanska dollarn – vilket motsvarar ungefär en penny. Utifrån dessa 
data, tillsammans med fler faktorer, finner Castranova att Norrath är 77:e 
rikaste landet i världen om man utgår ifrån Världsbankens ”GNP-lista”, 
vilket för övrigt är ungefär var Ryssland placerar sig. Castranova använder 
sig sedan av en annan metod som ger Norrath aningen lägre GNP, men även 
med denna placerar sig den virtuella ekonomin högre än exempelvis Kina 
och Indien. Utifrån beräkningar av dessa slag kommer han fram till att 
timlönen för att samla objekt och bygga erfarenhet ligger på ungefär 3.42$. 
Det spelar dock stor roll hur pass bra man behärskar spelet varför också 
studien visar att 33 procent av användarna var att betrakta som fattiga.  
 
Huruvida World of Warcraft samlade population anno 2010 är rikare än 
exempelvis Bulgarien vore måhända roande (eller oroande), men det som är 
verkligt intressant är hur virtuellt värde översätts till reell valuta och hur 
detta återigen ställer frågor om intellektuell egendom. Då nätauktioner med 
virtuell valuta fortfarande var tillåtna kunde man ofta se hur säljarna 
försökte reservera sig mot ett inkräktande på speltillverkarnas upphovsrätt 
genom att försäkra att det inte var speltillverkarens intellektuella egendom 
utan den tid de tagit dem att tillskansa sig pengarna eller objekten som var 
till salu. I ett välkänt reportage med namnet ”Play Money” (som sedermera 
blev en bok) testar journalisten Julian Dibbell (2006) den reella, ekonomiska 
potentialen i onlinerollspelet Ultima Online. För att illustrera hur värden 

                                                             
119 Detta var innan e-handel med virtuella valutor förbjöds av många speltillverkare. 
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sträcker sig långt bortom den virtuella världen bestämde han sig för att 
försöka tjäna mer pengar under en månad genom att spela Ultima Online än 
han någonsin gjort som journalist. Dibbell samlade ihop pengar, hus och 
eftersträvansvärda föremål som han sedan auktionerade ut på eBay. Den 
månad Dibbells inkomst blev som störst tjänade han 3917$, en summa att 
jämföra med 4600$, vilket var den högsta summa han någonsin erhållit 
under en månad som journalist. Dibbell lyckades således inte med sin 
målsättning, men nära på.  Sitt resultat kommenterar han så här:  
 

I turned a profit of $3,917. Annualized, that's a $47,000-a-year gig -- nothing 

to sneeze at, of course, but nothing I haven't achieved as a professional writer, 

either. Game over: I lose. But where there is a loser, I am told, there must also 

be a winner. And I don't see anyone else here but me. Do you?120 

 
Marknadslogik verkar föreslå att dit där det finns pengar att tjäna kommer 
marknaden att komma, och så är också fallet med virtuella konton, objekt 
och valuta. Därför att virtuella varor har ett värde så finns det nu också stora 
företag som specialiserar sig på försäljning av sådana och omsättningen är 
inte obetydlig (Dibbell 2007, Yee 2006b). Nätauktionssajten eBay var innan 
förbudet mot R.M.T. (real money trade) överfyllt med virtuella gods och när 
regelförändringen väl implementerades hade marknaden redan växt sig 
långt större än deras tjänst. En typisk produktionskedja ser ut som följande: 
lågavlönade arbetare som kallas ”Gold Farmers”121, lokaliserade i så kallade 
kinesiska workshops, jobbar 12 timmar dagligen för en dagslön på 1.25 
amerikanska dollar. De gods som arbetaren genererat säljs till amerikanska 
eller europeiska leverantörer för 3 amerikanska dollar och dessa i sin tur 
säljer varorna för ungefär 20 amerikanska dollar (Dibbell 2007). Vid ett 
besök på en av de stora aktörernas hemsida slås man, trots att det är en 
olaglig verksamhet, av dess typiskhet då köpandet i mångt och mycket liknar 
vilken internetbaserad affärsverksamhet som helst. Man placerar den 
önskade mängden virtuell valuta i en varukorg och väljer sedan region, 
server, fraktion och uppmanas ange vilken karaktär man önskar ska motta 
guldet. För att undvika att väcka den uppmärksamhet som stora ekonomiska 
transaktioner med spelens egna postsystem kan generera, föreslås att man 
anger en tid och plats man önskar möta upp en pengakurir från företaget. 
Den grundläggande marknadsidé som ligger bakom konceptet kan 
sammanfattas som att spelare med bättre ekonomi väljer att betala arbetare 
för att erhålla virtuella varor de själva inte har tid eller lust att samla ihop.  
 

                                                             
120 www.juliandibbell.com/playmoney/ 
121 Dibbell påstår i artikeln ”The Life of The Chinese Gold Farmer”(2007) att industrin sysselsätter ungefär 
100 000 kineser idag. 
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Att det finns ett värde som läcker över från det virtuella till det reella är inte 
anmärkningsvärt i sig sett till spelens natur såväl som spelarnas 
engagemang, men omständigheterna är desto mer diskutabla. De flesta 
spelarna anser det vara tabu och fusk att för verkliga pengar köpa sig 
fördelar gentemot andra, något som verkar skava mot drömmen om de 
virtuella arenorna som spelplatser präglade av rättvisa och jämlika 
förutsättningar. Stigmat kring att köpa guld eller färdiglevlade karaktärer 
handlar alltså om en respekt för fair play, om social press och om rädsla att 
förlora ansiktet – inte mot att någon annan än speltillverkaren tjänar pengar 
(Mortensen 2008:216). Många gånger har jag själv stött på föraktet mot 
spelare som avslöjats med att ha konsumerat virtuellt gods utanför 
spelvärlden, samtidigt som att epitet ”eBayer” frekvent används som ett 
öknamn på spelare man anser spela anmärkningsvärt dåligt (Nardi 
2010:46). Spelare som misstänks för att inte själva ha arbetat sig till den 
position de besitter antas nämligen vara inkompetenta av just den 
anledningen. 
 
Föraktet kring handeln med virtuellt gods tar sig dock inte endast uttryck i 
stigmatisering av köpare utan fokuseras allra mest på säljarna, mer bestämt 
mot Gold Farmers. Dessa Gold Farmers är ständigt närvarande i World of 
Warcrafts vardag. De kan ses mekaniskt jaga fiender i vissa zoner, de radar 
upp säljtext med hjälp av döda kroppar i större städer, de ropar frekvent ut 
erbjudanden på platser där spelare vanligtvis samlas, de skickar privata 
meddelanden samt post till andra spelare. Marknadsföringen, som ofta är 
automatiserad via frekvent upprepande fraser122, sker via level 1 karaktärer 
vilket innebär att förlusterna efter en oundviklig bannlysning blir minimala. 
Dessa Gold Farmers spottas på, häcklas, ignoreras, rapporteras och benämns 
inte sällan som råttor, spelförstörare eller med rasistiska anspelningar på 
deras antagna, etniska bakgrund. Vissa områden där Gold Farmers typiskt 
brukar hålla till och samla guld har exempelvis kommit att kallas 
”Chinatown” (Dibbell 2007). Följande utspelade sig i tradechattkanalen i 
Orgrimmar en förmiddag efter att en spelare försvarat ”gold sellers”: 
 

[2. Trade] [Muhaa]: GOLD SELLER LOVER 

[2. Trade] [Muhaa]: KILL IT! 

[2. Trade] [Banko]: lol, kill it! 

[2. Trade] [Muhaa]: Yes. 

 [2. Trade] [Muhaa]: SHH! 

[2. Trade] [Muhaa]: Don’t say that. 

                                                             
122 Genom ”macros” kan man automatisera bestämda meddelanden som sedan kan ”spammas” vilket 
innebär att de skickas många gånger till samma kanal. Spammande anses vara väldigt irriterande.  
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[2. Trade] [Dragorna]: lol i hate goldsellers as much as you guys but i still 

know that no-one would want to be shouted at by everyone on the realm when 

they do their job 

 [2. Trade] [Muhaa]: You’re scaring them away 

[2. Trade] [Banko]: Spamming isn’t a job 

 [2. Trade] [Alexo]: That is true, Albi, but not all of the time and I doubt that 

many are aware of that, at all. They´re doing it to live, basically. 

[2. Trade] [Dacar]: it’s a lifestyle 

[2. Trade] [Albi]: if only J But to be fair, I always replied to the level 1 

goldsellers, and always wished them a nice day after declining their offer J 

[2. Trade] [Muhaa]: But it’s against Blizzards law. We must follow their laws 

without question. 

 
Guldsäljarna, eller Gold Farmers, diskuteras, bespottas och försvaras. Det 
florerar ett flertal metoder tänkta att försvåra deras verksamhet. Dels kan 
det handla om sätt att ”stjäla” fiender från bottar och själv erhålla looten och 
eventuell erfarenhetspoäng (se exempelvis Mortensen 2008), dels att 
rapportera dem men det kan också innebära att helt enkelt döda dem – 
något som innebära upp till tio minuters extra arbete för att återigen ”bli 
levande” (Dibbell 2007). Videos som dokumenterar metoder och större 
attacker på Gold Farmers är inte ovanligt123. Under 2005 var det vanligt att 
Gold Farmers på min server Argent Dawn samlade sitt guld vid Tyr’s Hand i 
zonen Eastern Plaguelands. Det var inte sällsynt att spelare reste dit med det 
uttryckliga syftet att sabotera samlandet och irritera guldsamlarna. Jag var 
vid ett tillfälle tillsammans med en vän och utförde vissa uppdrag i 
närområdet då min vän, Savoj, berättade för mig om Tyr’s Hand: 
 

[Savoj]: tyrs hand är kinesarnas favvo place 

[Savoj]: farmarna 

[Savoj]: dom blir helt tokiga om man slåss där 

[Vaneigem]: är det så? 

[Savoj]: det kan eskalera till helt sjuka höjder 

[Vaneigem]: finns det kineser där? 

[Vaneigem]: hur menar du? 

[Savoj]: gold farmers, ja 

 
Vid denna tidpunkt var jag ovetande om att den här typen av verksamhet ens 
existerade, men med tiden har jag kommit att uppleva hur spelarkulturen 
internaliserar ett förakt mot såväl köpare som säljare. Det utbredda 
köpandet av virtuellt gods väcker samma slags frågor som bottande gör: 
                                                             
123 Se exempelvis: Chinsese Gold Farmers Must Die (www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=833), 
Farming the Farmers (www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=5560), Associate Professor Evil Kills All 
Gold Farmers (www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=44715). 
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varför vill man betala någon annan för att samla ens guld, fiska ens fisk, 
samla ens honorpoäng eller för att öka ens nivå i ett spel man betalar för att 
spela? Vilken slags lek betalar man för att slippa? Svaret blir också, som i 
fallet med bottande, en indikation på hur tråkiga, tidskrävande och 
arbetsliknande många av World of Warcrafts spelmoment är. ”Grinden” 
betalar vissa gärna för att slippa, om än i det tysta, kanske för att kunna 
fokusera på de mer belönande, kollektiva utmaningar som möjliggörs efter 
att man erhållit den högsta nivån eller kanske efter att man kunnat köpa 
objekt på auktionshuset som effektiviserar ens karaktärs färdigheter124. Att 
tjänsterna sedan tillhandahålls av arbetare med bristfälliga 
arbetsförhållanden som till råga på allt förolämpas, jagas och får se sin 
verksamhet saboterad av såväl spelföretagen som spelarkulturen 
komplicerar bilden ytterligare. 
 

………… 

Since the gold farmers started to show 

Dont wanna know whats in the egg roll 

And they keep comin back cuz youre givin them dough 

Take one down and I felt inspired 

Corpse camp untill this china-man gets fired 

Thats one farmer theyll have to replace 

Not supposed to be here in the first place 

I dont know any other way to convey 

How much we wish you'd all just go away 

Server economy in Disarray 

Guess Ill just fear your mobs around all day125 

 
I vissa andra onlinerollspelstitlar har speltillverkarna själva försökt profitera 
på spelares antagna önskan att kunna erhålla virtuella fördelar för 
konventionell valuta. I spelet Project Entropia är idén att man inte betalar 
någon avgift för att spela spelet, medan alla objekt kostar verkliga pengar. 
”The First Virtual World with a Real Cash Economy” är den slogan som står 
att läsa på deras hemsida126. Ett liknande upplägg har Second Life som är 
gratis så länge man inte önskar äga land att bygga på, men vars interna 
valuta går att växla till verklig valuta (Boellstorff 2008). Också 
speltillverkaren Sony Online Entertainment (SoE) bestämde sig för att 
anpassa sin strategi med titeln EverQuest 2. Speltillverkaren i detta fall 

                                                             
124 Det är rimligt att anta att de flesta som köper levlingstjänster eller dylikt redan har gjort arbetet en gång 
och vill slippa göra det igen. 
125 Texten är ett utdrag från en video med namnet Ni Hao (A Gold Farmers Story) 
(www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=45561) där skaparna försökt göra en komisk musikvideo om 
guldsäljare och deras påstått negativa inverkan på spelvärlden. 
126 www.entropiauniverse.com/  
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beslutade att tillhandahålla två speciella servrar där speldesignen erbjuder 
möjligheten att betala med traditionell valuta för virtuella objekt. Syftet sägs 
bottna i en önskan att återta en del av kontrollen över marknaden med 
virtuella objekt men också från en påstådd oro över Gold Farmers 
arbetsförhållanden. Speltillverkaren är noga med att påpeka att de själva inte 
säljer virtuella gods, utan att de endast sköter och övervakar själva 
handeln127.  Klart är i alla fall att den virtuella ekonomin kokar över och 
läcker på ett sätt som inte bara sätter spelen och dess gränser i ett nytt ljus 
utan också får verkliga konsekvenser. 
 

Kärleken, vänskapen, socialitet och läckage 
 
Jag har, precis som andra som etnografer som forskat i virtuella världar (se 
exempelvis Kendall 2002, Sundén 2003, Yee 2005, Taylor 2006, Boellstorff 
2008, Nardi 2010), mött kärlek, intimitet och vänskap i varierande former. 
Ritualer, roller, beteenden, ceremonier och genusstereotyper lånas, 
importeras och omdefinieras efter de specifika parametrar som de virtuella 
arenorna erbjuder. Där fylls de med ny signifikans och kan varken reduceras 
till en avbild eller en helt separerad verklighet utan upptar snarare en 
förhandlingsbar position däremellan. Medan det är lätt att förföras av de 
spektakulära möjligheterna till identitetslek och de sensationella fall som 
florerar, som kvinnan som spelade med en manlig avatar och sedan gifte sig 
med en kvinnlig avatar spelad av en man, mannen som rollspelade hustrun 
med sin kvinnliga avatar i det virtuella äktenskapet rollspelade även 
kvinnans mamma med en alternativ karaktär128, så ekar min egen 
erfarenhetsbank tom på sådana upplevelser. Under mina fler än 250 dygn 
navigerandes i World of Warcrafts sociala geografi så har jag exempelvis 
aldrig deltagit i ett bröllop, aldrig initierat eller blivit inbjuden till en virtuell 
romans och inte heller deltagit eller ens beskådat något anmärkningsvärt 
rollspel – detta trots att jag mestadels av tiden befunnit mig på en 
rollspelsserver. Jag har förvisso hört rykten om guildmedlemmar som påstås 
ha funnit varandra utanför spelet precis som att jag delgivits skvaller från 
olika slags möten utanför spelet. Exempel på folk som medvetet förvaltar 
anonymiteten och World of Warcrafts lekfulla parametrar är inte sällsynta 
på forum, men det är likväl talande att jag trots ett tidigt, medvetet sökande 
efter situationer innehållande subversiv identitetslek inte fann något. Precis 
som Taylor (2006) påpekar så är det dock viktigt att komma ihåg att 
onlinerollspelen inte består av en homogen grupp, utan snarare består av 
diversifierade spelarkategorier som önskar få ut olika saker av spelet. Jag var 

                                                             
127 www.everquest2.com/ och 
http://eq2vault.ign.com/View.php?view=columns.Detail&category_select_id=3&id=412.  
128 Ett exempel hämtat från Nicholas Yee löpande undersökningar onlinerollspel 
(www.nickyee.com/daedalus/archives/000467.php?page=2). 
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ingen rollspelare, men jag var en raidare och en målinriktad PvP:are och 
kom därför inte att röra mig i kontexter där ett mer ortodoxt rollspelande 
praktiserades och värdesattes. Kanske hade jag haft andra typer av 
erfarenheter då.  
 
Det jag däremot har fått uppleva är hur radikalt World of Warcraft kan 
omorganisera socialt liv, hur begränsningar i traditionella familjesituationer 
har luckrats upp och hur lokala, mindre vänskapspooler expanderats i och 
med den virtuella arenans speciella premisser. Jag har delat tid och en plats 
med en psykolog, arbetslösa, en bagare, en byggnadsarbetare, studenter som 
visat sig fortfarande gå på gymnasiet eller motsvarande, en europamästare i 
poker, äldre män såväl som äldre kvinnor, en lärare, en body builder, en chef 
på ett större företag, mammor och pappor med barnet i en vagga bredvid 
datorn, en formgivare, en trummis, en vaktmästare, en elektriker, en 
datorspelsutvecklare och många fler. Vissa nämnde detaljer om sina liv i 
förbifarten, medan andra gärna delade fler detaljer alltefter att ens vänskap 
fördjupades. Psykologen gav inte uttryck för någon anmärkningsvärd vilja 
att analysera andra spelares beteende gillade däremot att berätta obskyra 
och inte sällan fräcka skämt, en av de arbetslösa tyckte att han äntligen hade 
åstadkommit något viktigt och beständigt med sin optimalt rustade avatar, 
trummisen spelade World of Warcraft på sitt hotellrum efter genomförda 
livespelningar, formgivaren döpte sig efter ett av sina favorittypsnitt, en 
pappaledig vän från guilden skrev allt som oftast ”afk babycare”, chefen på 
ett större företag hade organiserat vissa delar av de anställdas arbetstider 
kring sitt eget raidschema, läraren tyckte om att reta upp andra spelare i 
allmänna chattkanaler genom att hävda att hans (påhittade) 6-åring satt i 
hans knä och reagerade på det usla och ibland ekivoka språkbruket och så 
vidare. Jag har också mött en person som diagnostiseras med social fobi men 
som på Argent Dawn var en stark profil som ofta sågs i de stora städerna 
med en grupp insmickrande människor samlade runt sig. Spelare med 
varierande sociokulturellt bagage samsas, bråkar och arbetar tillsammans 
för mål de tillsammans gjort meningsfulla. 
 
När Foucault (1997) kritiserar hur manliga homosexuella relationer endast 
förstås som sexuella, till skillnad från såväl lesbiska eller heterosexuella 
relationer som båda tillåts rymma även vänskap, så tänker jag på hur 
onlinerollspelarens förhållande till den virtuella världen förväntas vara en 
relation av ensamhet och social fattigdom som inte heller den tillåts rymma 
vänskap och intimitet. Den stereotypa nidbilden av den ensamma mannen 
som spelar från mammans källare är ett seglivat narrativ som saknar 
egentlig förankring i den virtuella praktiken. Snarare är det så att den reella 
verklighetens vänskap inte bara blir lånad, avbildad och förvandlad utan 
verklig intimitet skapas i de virtuella världarna (Boellstorff 2008:156). När 
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en vän tidigt i min World of Warcraft-karriär gav mig 800 guld i julklapp till 
det snabbaste av transportfordon, eller när 25 av mina vänner investerade 
flera timmar utan egen vinning för att jag skulle erhålla ett visst objekt, eller 
när jag spenderade veckor på att leda ett par vänners nystartade avatarer 
genom enklare instanser, eller då jag dag efter dag fick agera stöd åt en 
deprimerad vän så är det uttryck för vänskap på det sätt som vänskap 
vanligtvis förstås. Som ett slags ”ren”, villkorslös relation där man ger och får 
belöningar på ett sätt som inte är påtvingat av yttre krafter (Boellstorff 
2008:157). Sedan ska man inte missta alla typer av kollektivt samspel i 
onlinerollspel med vänskap, eftersom speldesignen premierar samarbeten 
mellan upp till 40 personer, så måste man för att kunna erhålla spelets 
exklusiva belöningar samarbeta med människor man inte känner alls eller 
endast har en ytlig relation till. I sådana situationer kan det hända att spelare 
blir ovänner eller konkurrerar utifrån de spelarskapade modifikationernas 
rika information och statistik.  
 
Vänskap blir inte verkligt för att alla sinnen är aktiverade, utan för att 
omtanken, begären och intimiteten är verkliga (Boellstorff 2008:170). 
Oavsett om det handlar om spelare som skriver långa utförliga gratisguider 
om hur man mest effektivt bygger sin avatar, som ritar avancerade kartor 
eller skapar hjälpfulla add-ons eller om det handlar om spelaren som tar sin 
alternativa karaktär till raiden, trots att han eller hon behöver loot med sin 
huvudkaraktär, för att gynna gruppen så finns det i World of Warcrafts en 
ständigt närvarande vilja att hjälpa som jag uppfattar som radikalt 
annorlunda. Denna altruistiska kultur är intimt förknippad med det 
kollektiva, ömsesidiga beroendet som odlats i samspelet mellan speldesign 
och spelarnas meningsskapande. Alla är givetvis inte oegennyttiga, men 
viljan att hjälpa uppmuntras av spelarkulturen och den främsta gåvan är en 
gåva av tid. När Foucault (1997) menar att vänskap potentiellt kan vara ett 
mer subversivt sätt att leva som ifrågasätter de naturaliserade kategorierna 
släktskap, etnicitet och nationalitet och istället bli ett ”sätt att leva” som kan 
delas av människor med olika ålder, status och social aktivitet så kunde han 
ha talat om World of Warcraft129. Även om altruismen, vänskapen och den 
tidvisa osjälviskheten inte bör romantiseras så fungerar den likväl som ett 
exempel på hur de annorlunda kontextuella betingelserna i onlinerollspelen 
kan generera beteenden och relationer som inte avbildar den reella världens 
motsvarigheter.     
 
 

                                                             
129 Foucault själv syftade dock på vänskap i manliga homosexualla relationer, och hur homosexualitet kan 
utvecklas som ett ”sätt att leva” (way of life). 
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Sex och lingvistik 
 
Jag hade nyligen skapat min kvinnliga Blood Elf Paladin Vimoo och sprang 
uselt rustad omkring och dödade små flygande, färgglada, obetydliga fiskar 
runt Silvermoon City när jag fick ett privat meddelade: 

 
[Ageya]whispers: Feel like ERPing? I’m really bored :I 
To [Ageya]: Thanks but no thanks!   

 
Jag funderade för ett ögonblick ifall jag, om inte annat så för forskningens 
skull, borde ha svarat ja, men övergav snabbt den tanken. Erbjudandet 
gällde alltså Erotic Role Playing (ERP), som något fördomsfullt brukar 
hävdas vara vanligast förekommande inom hordefraktionen runt just 
Silvermoon City medan Alliance sägs ha sitt erotiska rollspelande 
koncentrerat till Goldshire. Incidenten var på intet sätt typisk men rymmer 
likväl tänkvärda implikationer om hur sexualitet förvaltas och förvandlas i de 
virtuella världarna. Trots att jag vid denna tidpunkt befann mig på en 
rollspelsserver så fann jag erbjudandet besvärande och roande, och när jag 
senare samma dag återberättade händelsen för mina vänner så blev den 
typiska reaktionen skratt och någon påpekade att jag fick ”blame myself for 
rolling a female Blood Elf Paladin” åsyftandes Blood Elves status som den 
attraktiva av horderaserna. ERP innebär helt enkelt att spelare rollspelar 
relationer erotiskt och sexuellt, något som polariserat spelarkulturen i en 
majoritet som hånar det och en minoritet som anser det vara en integrerad 
del av att simulera och rollspela ett liv.  
 
Denna diskrepans illustrerades tydligt i ett välkänt exempel som postades på 
ett flertal forum 2005, där en spelare från en PvP-server gjorde studiebesök 
på en RP-server och råkade snubbla över ett par som utövade cybersex i en 
grotta under tunnelbanan130. Paret som blir påkomna kommunicerar snabbt 
och grammatiskt korrekt med såväl ord som emotes då de iscensätter ett 
samlag mellan två Night Elves. Den fluktande dvärgen, vid namnet Gedran, 
imiterar på ett humoristiskt sätt språkbruket och försöker övertala paret att 
låta honom ansluta, en önskan han förnekas och förolämpas för. De två 
älskarna förblir dock sina karaktärer trogna när de med avstamp i Azeroths 
universum ger uttryck för sitt förakt mot intrånget. Exemplet är på flera sätt 
banalt och humoristiskt, men situationen visar på ett par viktiga aspekter av 
ERP. För det första så krävs det erfarenhet, fantasi, kreativitet och inte minst 
snabba fingrar för att utföra den typen av erotiskt rollspelande som ägde 
rum under tunnelbanan vid Ironforge. Avatarerna i World of Warcraft kan 
inte själva utföra sexuella handlingar utan detta lämnas helt åt spelarna 

                                                             
130 www.clint.ca/yarhump 
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själva. Emotsen som används är ofta skrivna av spelarna själva och 
meningsutbytet måste vara snabbt för att upprätthålla immersionen och 
intensiteten – det lingvistiska blir med andra ord en komponent i den 
sexuella akten (Boellstorff 2008:160) och flödet i det deskriptiva, skrivna 
utbytet är av yttersta vikt.  
 
På ett sätt blir detta ytterligare ett exempel på hur spelare sträcker sig 
bortom speltillverkarnas intentioner på sätt som inte är förbjudna men 
heller inte planerade och avsedda. Sexuella relationer mellan spelare i World 
of Warcraft varken uppmuntras, kodas eller underlättas. För det andra så 
visar fallet med dvärgen Gedran hur stigmatiserat erotiskt rollspelande är i 
World of Warcraft och följaktligen ett tämligen lätt mål för förlöjligande. För 
spelare som önskar att ostört utforska, porträttera och diskutera erotiskt 
rollspelande så finns det specifika forum ämnande för just detta ändamål. 
Ett sådant forum är Dark Nest Fantasy Erotica (Dark Nest)131. På Dark Nest 
finner man diskussioner om erotiskt rollspelande och dess relation till 
narrativet kring raser och klasser, användarritade erotiska porträtt och 
serier, erotiska noveller och kontaktannonser. Tematiken är inte sällan grovt 
pornografisk och innefattar ofta sexuella handlingar som sträcker sig bortom 
normativ sexualitet. Bilder på Troll Futas132 som idkar sexuellt umgänge eller 
prinsessliknande kvinnliga Humans som kopulerar med någon av World of 
Warcrafts monstruösa bestar är inte sällsynt. I avdelningen med 
kontaktannonser anger användarna vilken server de spelar på, ibland en 
bakgrundshistoria till deras avatar, huruvida de vill ha en enbart textuell 
relation eller mötas i spelet och i vissa fall också vilket reellt genus de har. 
Där står också vad de föredrar och accepterar för slags sexuell aktivitet. En 
Orc vill våldta en Tauren, en Undead äter upp sin partner efter samlag, det är 
analt, gruppsex, S/M, samkönat, slaveri, våldtäkt, incest och enorma 
genitalier – tabun bryts och utmanas. Råhet, smaklöshet och 
gränsöverskridande kanaliseras via avatarerna på sätt som inte liknar något 
jag stött på i spelet, trots att flera av de aktiva användarna på Dark Nest 
verkar spela på samma rollspelsserver som jag. På Dark Nest och i de 
subkulturella begär som formuleras där, praktiseras en typ av cyberutopism 
som är sällsynt i den vardagliga, rutinmässiga spelvardagen. Män rollspelar 
kvinnor som håller sig med slavar som samlar deras guld för att sedan bli 
våldtagna av härskarens demon. Översexualiserade kvinnor avbildas med en 
penis och bekanta karaktärer från World of Warcrafts narratologi placeras i 
situationer de aldrig setts i förr. Aktiviteten och estetiken på Dark Nest 
påminner alltså betydligt mer om ”var vem du vill på internet”-utopin än den 
vardagliga, situerade praktiken jag levt i World of Warcraft. Medan 

                                                             
131 www.darknestfantasyerotica.com/forums/ 
132 En Futa definieras på DarkNest som en kvinnlig silhuett med ett manligt könsorgan. 
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uttrycken på forumet ifråga får ses som subkulturella i relation till 
huvudfåran av spelarbasen så fungerar de likväl som en påminnelse om 
heterogeniteten i vilka typer av spelande som ryms i World of Warcraft. 
Målinriktade hardcorespelare och småbarnspappor som loggar på tre gånger 
i veckan delar plats med hängivna rollspelare som via sin avatarer utforskar 
förbjudna erotiska teman.  
 
Men om detta är den diversifierade praktiken, var placerar sig 
speltillverkaren i ekvationen? Här vill jag återanknyta till tomheten såväl 
som öppenheten i World of Warcrafts speldesign. Man förväntas inte 
rollspela men det är fortfarande möjligt; det finns inget spelmekaniskt som 
stödjer eller möjliggör samlag precis som att det inte finns vigselförrättare 
eller någon kodad effekt av ett giftermål. Däremot finns det objekt som 
”wedding rings” och ”wedding dress”, kyrkor och katedraler likväl som 
sexuella utstyrslar av olika slag. Speltillverkaren lämnar alltså i stor 
utsträckning erotiska relationer, precis som rollspelande i allmänhet, till 
spelarnas egen kreativitet. De få tillfällen då speltillverkaren ifråga mer 
handfast velat påverka spelarkulturen har effekterna blivit allt annat än 
önskvärda. Under januari 2006 valde de exempelvis att förbjuda guilder som 
uttryckligen skyltat med sina sexuella preferenser vid rekrytering och dylikt 
inne i själva spelvärlden med hänvisning till att känsliga ”real-world 
subjects” som religion, sexuella eller politiska preferenser har en tendens att 
föranleda trakasserier133. Det hela aktualiserades då en grupp spelare påstås 
verbalt ha angripit en uttalad gayguild. Blizzard motiverade sin policy på 
följande sätt: 
 

We encourage community building among our players with others of similar 

interests, and we understand that guilds are one of the primary ways to forge 

these communities. However, topics related to sensitive real-world subjects -- 

such as religious, sexual, or political preference, for example -- have had a 

tendency to result in communication between players that often breaks down 

into harassment….. To promote a positive game environment for everyone and 

help prevent such harassment from taking place as best we can, we prohibit 

mention of topics related to sensitive real-world subjects in open chat within 

the game, and we do our best to take action whenever we see such topics being 

broadcast. This includes openly advertising a guild friendly to players based 

on a particular political, sexual, or religious preference, to list a few examples. 

For guilds that wish to use such topics as part of their recruiting efforts, our 

                                                             
133 En liknande situation uppstod då tillverkarna bakom onlinerollspelet Lords of The Ring Online menade 
att homosexuella relationer i spelet inte är kompatibelt med Tolkiens kosmologi som ligger till grund för 
spelet (www.gaygamer.net/2007/04/we_wants_the_gay_hobbitses_and.html). 
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Guild Recruitment forum, located at our community Web site, serves as one 

open avenue for doing so.134  

 
Det var World of Warcraft-spelaren Sara Andrews som mottog en varning på 
sitt konto för att öppet ha redovisat sin guilds homosexuella preferenser i 
Azeroth. Andrews valde dock att protestera och mobiliserade ett motstånd 
mot varningen med hjälp av USA:s äldsta människorättsorganisation med 
fokus på homosexuellas rättigheter Lambda Legal135. Blizzard gav då snabbt 
efter och följande är ett utdrag från det ursäktande brevet som Sara Andrews 
mottog från spelföretagets ledning: 

 
The action that was taken by our customer service representative was an 

unfortunate interpretation of our current policies, which are currently under 

review... I have had the warning removed from your account. Please accept 

our apologies for the way our staff characterised your conduct, and rest 

assured that your account will not be penalised in any way. 136 

 
Blizzards CEO (VD) Paul Sams lovade också att ge tusen anställda en 
internutbildning för att bättre kunna hantera känsliga ämnen såsom 
homosexuellas rättigheter men också att implementera förändringar som 
underlättar guildrekrytering med uttalade särintressen137. Det levda livet 
läcker på ett komplicerat mellan världarna – vissa dimensioner av sociala 
koder lämnas kvar i transaktionerna medan andra följer med. Spelare tillåts 
stort handlingsutrymme att själva skapa en meningsfull verklighet utan stor 
inblandning av speltillverkaren som intar en slags laizzes-faire hållning till 
det virtuella skeendet, men ibland uppstår friktion och de virtuella världarna 
blir spelplatser för konkurrerande, reella stratifieringar och konflikter. 
Medan spelare tillåts dräpa Night Elves i skepnad av en Orc så uppstår 
problem när samma spelare öppet talar om sina partipolitiska, sexuella eller 
religiösa preferenser.  

 

 
 

 

                                                             
134 www.forums.worldofwarcraft.com/thread.aspx?fn=wow-general&t=6847462&tmp=1#post6847462 eller 
www.kotaku.com/gaming/world-of-warcraft/blizzard-does-not-hate-gay-people-151656.php  
135 www.lambdalegal.org/  
136 www.eurogamer.net/article.php?article_id=62864     
137 www.games.slashdot.org/article.pl?sid=06/03/10/1810219 eller 
www.kotaku.com/gaming/breaking/wow-blizzard-gets-gay-rights-warning-153075.php  
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6.  
 

OSKRIVNA REGLER, SOCIALA NORMER 
OCH ONLINEROLLSPEL 

 
 
På ett formellt plan, med hjälp av spelmanual såväl som speldesign, blev min 
entré i de virtuella världarna förhållandevis mjuk och följsam gentemot mitt 
då bristfälliga kunnande. De fiender som cirkulerade kring onlinerollspelens 
avsedda startzoner var passiva och inte särskilt hotfulla, något som också 
gällde uppdragen som tillhandahölls. När det kommer till de informella, 
oskrivna regelverken så var inlärningskurvan längre och betydligt brantare. 
Dels så talades det ett då för mig obegripligt språk mättat av ett excessivt 
bruk av förkortningar samt frekventa referenser som inte bara åsyftade 
skeenden i spelvärlden utan också fenomen sprungna ur annan media138. 
Men mer än något annat så förväntades jag förstå allt det som speldesignen 
tillåter men som samtidigt förbjuds av de spelarskapade normerna. De 
virtuella världarnas sociala normer och oskrivna regler verkar på samma sätt 
som i vilket samhälle som helst. Det vill säga som underförstådda sociala 
kontrollmekanismer som utifrån en konsensus om vad som är önskvärt hålls 
vid liv genom att medborgare riktar sociala sanktioner av olika slag ifall brott 
mot dessa normer begås (se exempelvis Hechter & Opp 2001, Bicchieri 
2006). I Sverige skulle en person som tränger sig före andra i en kö 
förmodligen utsättas för sanktioner och i World of Warcraft kommer ett 
liknande bemötande att uppstå ifall man stjäl loot man inte har rätt till. I de 
virtuella världarna socialiseras användarna in i ett informellt regelverk som 
bygger på underliggande värderingar som uttrycker ett idealiskt beteende, 
dessa efterföljs och upprätthålls sedan av spelare med olika geografisk 
bakgrund, varierande etnicitet, ålder, genus, yrke och samhällsklass. World 
of Warcrafts sociala normer må vara kontextuella och varierande beroende 
på server, vilken typ av spelare man omger sig med och vilken typ av guild 
man är medlem i, men den gemensamma nämnaren är att de i stor 
utsträckning regleras av spelarna själva. Speltillverkaren målar med stora 
penseldrag upp ett idealiserat beteende men när det kommer till den 
situerade praktiken är det sällsynt att de griper in.  
 

                                                             
138 I World of Warcraft, såväl som i andra virtuella miljöer, har exempelvis skämt om skådespelaren Chuck 
Norris påstådda övermänsklighet varit frekventa. 
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På det mest fundamentala av plan är verksamma sociala normer i 
onlinerollspel en indikation på att det faktiskt finns en levande spelarkultur. 
Denna dimension utgör en av de mest kritiska skiljelinjerna mot 
ensamspelets natur, som består av en fixerad uppsättning regler som 
definierar spelplanen och därmed också vad som är tillåtet (se Salen & 
Zimmerman 2004, Juul 2005). I onlinerollspelen är socialiseringen in i de 
verksamma normerna minst lika viktig som att förstå hur man maximerar 
sin avatars färdigheter eller hur man bäst besegrar en annan spelare i en 
duell. Att erhålla en tillbörlig förståelse för dessa sociala normer var en 
förutsättning för min etnografi, men resan dit har varit en process kantad av 
just sociala sanktioner, både i formen av artiga rättelser såväl som mer 
aggressiva påhopp och kränkande förolämpningar. Denna resa sträcker sig 
från mina första stapplande steg i EverQuests värld fram till då jag senare, 
bättre rustad, trätt in i nya virtuella miljöer med en större förförståelse, 
något som signalerar att generaliserbarheten mellan olika titlar är hög då det 
gäller de verksamma sociala normerna – framförallt när det kommer till de 
större tabuna. En genealogisk läsning av de centrala normativa riktlinjerna 
skulle vara intressant och säkerligen föra forskaren tillbaka till de tidiga 
MUD:sen men även föregångarna inom onlinerollspel såsom Ultima Online, 
Dark Age of Camelot, Anarchy Online och EverQuest. Detta hamnar dock 
utanför denna avhandlings syfte varför jag stannar vid att konstatera att det 
verkar råda en intertextualitet mellan titlar vad gäller sociala normer.  
 

NINJAN SOM VIRTUELL TJUV 
 
En ninja refererar traditionellt till de japanska krigarna som i det fördolda 
utförde diverse uppdrag såsom lönnmord och spionage139 medan begreppet i 
onlinerollspelen fylls med ett helt annat innehåll. Den enda kvarvarande 
konnotationen som härrör från ”verklighetens ninja” är möjligen det faktum 
att också onlinerollspelens ninjor begår tabubelagda handlingar i det 
fördolda. ”Ninja” i en onlinerollspels kontext kan användas både som verb 
(att ninja något) och som substantiv (att vara en ninja) och syftar på någon 
som stjäl loot som rätteligen inte tillhör ninjan. En ninja tar något som andra 
spelare antingen skulle ha spelat tärning om, spenderat DKP140 på eller 
tilldelats på något annat subventionerat sätt. Givet att vissa eftertraktade 
objekt kan vara placerade på en fiende belägen flera timmar in i en 
raidinstans, som kräver en ansenlig investering av tid samt ett sofistikerat 
kollektivt lagarbete för att nå och besegra, så framträder konturerna för en 

                                                             
139 www.sv.wikipedia.org/wiki/Ninja  
140 ”DKP” står för DragonKillPoints och härrör från EverQuest. DKP är ett system för att föredela loot i 
raidgrupper och bygger på att man samlar poäng varje gång man deltar i dödandet eller i försöket till dödande 
av ett monster i en raidinstans.  
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meningsfull överträdelse. Ninjande kan ses som ett angrepp på idén om 
rättvis fördelning och fair play som genomsyrar onlinerollspelens 
underliggande värderingar. Förbuden som omhuldar ninjandet sträcker sig 
därför mellan alla onlinerollspel jag bekantat mig med och påminner 
dessutom tydligt om varandra i utförande. Detta innebär också att i princip 
alla onlinerollspel rymmer ninjande – där det finns tabu finns det också 
alltid potentiell överträdelse; bara genom existensen av förbud blir 
transgression möjlig (se Bataille 1949). De sociala normerna och kampen för 
att upprätthålla dem illustreras tydligt i just denna typ av övertramp och 
trots att speltillverkarna gör sitt bästa för att via policy och speldesign 
underlätta en rättvis fördelning av belöningar så förblir ninjandet en 
integrerad del av de virtuella praktikerna.  
 

Today, i logged in on my friends account and ninja'd Ragnaros. I'm not the 

kind of person to actually do such things. But this guild actually managed to 

push me this far! How they treated me was unforgiving. Loot: Mage tier 2 

pants Hunter tier 2 pants Onslaught141 

 
Knaken, som författat texten ovan som introduktion till sin film, tycker sig 
ha blivit illa bemött av guilden Blackraven som i sin tur ansåg honom vara 
girig och allmänt störande, en konflikt som hade kulminerat i ett uteslutande 
ett par veckor innan ninjaincidenten. Som en hämnd för vad Knaken 
betraktade som en orättvis och kränkande behandling väljer han att via en 
väns avatar, som fortfarande är kvar i Blackraven, stjäla all loot från den vid 
denna tid utmanande och exklusiva monstret Ragnaros i raidinstansen 
Molten Core som krävde hela 40 personer och sex-sju timmar för att nå och 
bringa på fall. Knaken utbrister ”KNAKENS WRATH CRITS 
BLACKRAVEN!!!” efter sitt brott varefter han omedelbart lämnar guilden142. 
Forumets reaktioner på Knakens film visar spännvidden av varierande 
spelarreaktioner på överträdelsen. Vissa fann det roande:  
 

Drexler22: it was funny....hearing this guy speaking german freak out 

 

Cinsesco: This is not a very nice thing to do...but anyway. I think it was very 

dumb to play on your friend's account...very girlie. But if they treated you like 

shi* i understand m8. Do what you gotta do...haha 

 

                                                             
141 Text av upphovsrättsmannen Knaken som beskriver den filmade dokumentation av dennes ninjande på 
www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=12980 
142 Att lämna en guild i World of Warcraft görs genom att skriva kommandot ”/gquit” varefter man blir 
guildlös.  
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Damgalaz: HAHAHAHAHHA OWNED Thats the spirit man xD 

hahahahahhahahahahaha143 

 

Andra ansåg handlingen vara förkastlig:   

 

Clakz: You should be killed just for ninjaeing the Onslaught Girdle, scum! 

 

Floremiah: No clue what the guild did but I don't care... Ninjaing is wrong, 

doing it on a friends account is even worse and eh... Masterloot ftw, we had it 

off a couple of times as well but we trust each other... A good thing to have in a 

guild.. And the fact that it was dutch made me laugh my ass off, yes I'm Dutch 

myself...144 

 
Knakens bedrägeri illustrerar en problematik med anonymitet och ett 
kreativt, om än illvilligt, sätt att utnyttja det. Också Janni har i en film 
dokumenterat ett spektakulärt ninjande i World of Warcraft, men medan 
Knakens explicita bevekelsegrund var att utkräva hämnd så uttrycker Janni 
en önskan att frammana de ”äkta” känslor folk uppvisar när någon stjäl 
virtuella objekt av dem, det vill säga en medveten överträdelse av en norm 
med intentionen att njuta av andras olycka (Foo 2004). Nedan följer Jannis 
egen presentation av videon där upphovsmannen rekommenderar andra att 
utföra denna handling endast innan ett byte av server, detta för att undslippa 
sociala sanktioner: 

  

A movie showing what to do before server transfering. 

This is my first movie so _Any_ constructive feedback is welcome :) 

Note: i ninjaed because of the movie not ninja then making a movie of it, it's a 

really funny movie so enjoy it. 

I made this movie because i wanted to capture real reactions and see how 

people react when someone steals a few purple pixels from them, and the only 

way to do that is to do something really disturbing. 

It's only a game people ;) 

j a n n i 

n n i j a 

n i n j a = j a n n i 

/Flame on145. 

 
Också Jannis handling blir föremål för ett brett spektra av förhållningssätt 
på forumet: 

                                                             
143 www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=12980  
144 www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=12980  
145 www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32609 



 

129 

 
Thelduin: You’re an idiot. 

 

Adamma: This shit ain’t funny… 

 

Fnatten: Hehe :P It's just a game, and the act of ninjalooting is old... 

 

Iagoo: Nice stuff. True, its just a game, but think like this mate. World of 

Warcraft is more then a game, its a community with reputation, gossip, fights, 

flames, love and other stuff, if you are going to ninja and ruin your chances to 

ever set foot in a endgame guild again do it properly, MD is old, try cthun or 

something like that, might be hard, but worth it :) go out with a loud bang. 

 

Roam798: Now on onto the content, what did you expect people to do in the 

game when you ninja'ed?? Did you think they would of all had a good laugh 

about things and move on? I know its just a game and all, but people do invest 

there time and money into the game regardless of the fact thats its just a 

game, for jerks like you to ruin everything, now I somewhat think they deserve 

it, unless you were the leader and had it on Master loot, then its only thier 

fault(hence the fact that it was stupid for them to say "report him"), if you 

were the ML, then that just makes you even more of an ass146. 
 
I de fall då användarna på forumet uttrycker sitt gillande för handlingen så 
bottnar det oftast i ett betraktande av World of Warcraft som ”bara ett spel”, 
vilket är tänkt att håna det allvar med vilket de drabbade ofta hanterar 
transgressionen. En verklig, seriös reaktion i en overklig, oseriös situation 
framstår från ett sådant perspektiv som löjeväckande. På den motsatta sidan 
finner man spelare som erkänner och förstår den tid, kraft och passion som 
investeras för att kollektivt nå de mål man tagit sig an och därför 
sympatiserar man också med de utsatta. Man bör dock inflika att filmer som 
dokumenterar ett ninjande förmodligen bedöms utifrån andra premisser147 
än hur samma situation upplevs av de som själva närvarade. Överträdelsen 
dräneras i viss utsträckning på sin mening då normbrottet extraheras från 
den kontext som gör den meningsfull i första taget.  
 
Att spelares förhållningssätt till ninjande varierar stämmer dock väl med 
mina egna erfarenheter, där jag mött synbart bottenlös ilska såväl som 
spelare som snarare verkat roade av den osäkerhet, förhandling och dynamik 
som uppstår då en medlem i gruppen bryter mot en social norm. Jag minns 

                                                             
146 www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32609 
147 Filmer som publiceras på exempelvis populära ”Warcraft Movies” förväntas antingen vara informativa, 
demonstrera kompetens eller vara roliga.  
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ett tillfälle då jag med Vima deltog i en raid till Vault of Archavon, en instans 
som endast blir tillgänglig ifall den egna fraktionen besegrat den 
konkurrerande sidan i zonen Wintergrasp. En Paladin vid namnet Smir 
annonserade att han sökte fler medlemmar till sin grupp varefter jag 
anmälde mitt intresse och omedelbart inviterades. Denne Smir hade nyligen 
flyttat sin avatar till min server Argent Dawn med en grupp vänner. Smir 
hade vid flera tillfällen frågat mig ifall jag ville bilda arenalag med honom 
och hans nyanlända vänner och eftersom flera av dem hade åtråvärda PvP-
titlar så hade jag svarat att jag skulle överväga det. I en raid av detta slag, 
som organiseras slumpmässigt, tillämpas vanligtvis ett fördelningssystem av 
loot som bygger på att alla som kan använda ett föremål också har likställda 
möjligheter att slå tärning om det148. Innan raiden startar får jag följande 
meddelande: 
 

[Smir] whispers: Vima do you have any good friends in the raid? 

To [Smir]: Hmm no, not really? Why do you ask? 

[Smir] whispers: Good! You’ll see J btw, is there anything in particular you 

need from the bosses or do you have everything already? 

To [Smir]: Well, I need gloves, how come?    

 
På min sista fråga mottog jag inget svar, men vårt meningsutbyte fick mig att 
misstänka att Smir och hans vänner hade planerat något utanför ramarna av 
accepterat beteende. Att han frågade mig huruvida jag hade vänner i raiden 
eller om jag behövde något särskilt indikerade att de avsåg att lura de 25 
medlemmarna på looten från Vault of Archavon. Jag funderade för ett 
ögonblick ifall jag borde varna folk i raidchatten och delge dem mina 
misstankar, men då det snarare kändes som indicier så valde jag att förbli 
tyst. Mina farhågor besannades dock efter att ”Koralon the Flamewatchers” 
kropp plundrades av Smir och hans vänner utan att erbjuda övriga deltagare 
i raiden en chans att erhålla belöningarna. Raidchatten fylldes av besvikelse 
och ilska då ninjandet skulle ventileras. ”Give back those items Smir, they 
don’t belong to you!”, ”I wanna punch you IRL”, ”We will report you. Enjoy 
your ban”, ”wtf, ninjas!!!!”, ”Go back to your old server creep…” är exempel 
på reaktioner. Smir verkade först inte vara närvarande då han inte svarade 
på de anklagelser och påhopp som riktades mot honom. När han väl tog till 
orda valde han att hävda att hans bror spelat på hans karaktär, därav det 
olyckliga missödet med den stulna looten. Den välgrundade misstanken att 
detta var en desperat lögn förstärktes ytterligare då Smir trots sitt påstående 
vägrade att fördela föremålen till de som slagit högst med tärningen. Efter en 
stunds livlig diskussion upplöstes raiden och folk använde sina Hearthstones 

                                                             
148 Nyanser i fördelningssystemet kan vara att objekt som är designade för PvE respektive PvP ska fördelas 
till de två intressegrupperna. 
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eller sina portaler för att förflytta sig tillbaka till huvudstäderna. Väl där 
riktade ett flertal medlemmar ur raiden en typ av social sanktion mot Smir 
och hans guild genom att beskriva vad som hänt i de allmänna chattkanalerna. 
Andra spelare avråddes från att i framtiden delta i grupper eller raider med 
dem och istället placera dem på sina ”Black Lists”149. En stund senare fick jag 
ytterligare ett privat meddelande av Smir där han undrade huruvida jag 
fortfarande var intresserad av att spela tillsammans med honom, vilket jag 
nekade med hänvisning till incidenten. Smir själv skrattade emellertid bort 
händelsen och uppmanade deltagarna att slappna av. 
 
Hur ninjande som normbrott hanteras är illustrativt för spelarkulturens 
relation till sina egna konstruktioner. Regler bortom reglerna sätts, och 
eftersom dessa regler är satta av spelarna själva faller det på deras lott att 
också agera gränsvakter. Speltillverkaren, som förvisso preventivt 
implementerat mekanismer som är tänkta att försvåra exempelvis ninjande, 
poängterar följande på sin supportsida: 
 

Players that loot an item out of turn or against the group's wishes do not fit in 

the criteria of a scammer, and will not be investigated by the GM Staff150. 

 
Ninjande uppfyller således inte företagets kriterier för bedrägeri och 
kommer därför inte heller att utredas av deras representanter i spelvärlden. 
De sociala sanktioner som spelare kan tillämpa är främst exkludering och 
svartmålning. Genom att neka förövarna tillträde till raidgrupper och sprida 
ryktet om normbrotten kan man i viss utsträckning begränsa deras mobilitet 
i den sociala geografin. Likväl slås jag av den hjälplöshet som spelarkulturen 
står inför vad gäller upprätthållande av sina informella, oskrivna regler som 
trots allt förutsätter samtycke och samarbete för att fungera effektivt. Denna 
hjälplöshet verkar vara sprungen ur en känsla av otillräckliga repressalier 
och leder ofta till ett transcenderande av gränserna mellan de virtuella 
världarna och den verkliga, något som går att höra i talet från 
raidmedlemmarna i ovan nämnda filmer, i kommentarer på olika forum och 
i drabbade gruppers chattkanal. Upprörda spelare uttrycker där inte sällan 
en önskan att uppdaga förövarnas offlineidentiet så att de fysiskt skulle 
kunna söka upp dem, bryta deras ben eller krossa deras knäskålar. Ett 
virtuellt normbrott blir verkligt för att de känslor som överträdelsen 
genererar är verkliga, inte för att det är en avbild av en offlineöverträdelse 
utan för att de underförstådda värderingarna som reglerar praktiken är 
sprungna ur en situerad överenskommelse. Vad ninjande eller andra 

                                                             
149 Begreppet ”Black List” brukar användas av spelare som påstår sig föra bok över andra spelare de hört eller 
erfarit inte är pålitliga att raida med av en eller annan anledning. Det finns också ett addon som heter ”Black 
List” som underlättar denna funktion.  
150 www.wow-europe.com/en/policy/scam.html  
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metoder som prövar de sociala normerna gör, är att lyfta dem till ytan, att 
synliggöra dem, utmana dem och testa deras hållbarhet.  
 

A FUNERAL AMBUSH – OM DE FLYTANDE GRÄNSERNA 
 
I USA avled under 2006 en kvinnlig World of Warcraft-spelare på servern 
Illidian tragiskt till följd av en stroke. Det hela frambringade stor sorg hos 
hennes vänner i spelet då hon var en omtyckt spelare med ett rikt socialt 
nätverk. Hennes vänner bestämde sig för att hedra hennes minne med en 
begravning i spelvärlden. Platsen valdes med omsorg vid en vacker sjö i 
snötäckta Winterspring, en sjö vid vilken den avlidne tydligen tyckte om att 
fiska. Där hade ett femtiotal sörjande samlats för att delta i den fredliga 
ceremonin, de flesta utan vapen klädda i civila kläder. Guilden Serenity Now 
från den konkurrerande alliancefraktionen hade läst om ceremonin på 
serverns officiella forum och sedan mobiliserat sig för att tillsammans 
försöka sabotera ritualen genom att anfalla de sörjande och döda varenda en 
av dem – något de också lyckades med. En verklig död och en saboterad 
virtuell begravning ledde till att de etiska och normativa preferenserna 
grumlades vid övergången och föranledde diskussion: 
 

Acidrun: I know this is an ONLINE funeral.. but it's to honor someone who 

died in real life .. well i dont believe many "horrible faliures of human beings" 

dont understand that.. How could you call someone who takes the time to 

honor some friend.. even if it was from an online game after his/her death. I 

dont think u faggots understand the concept of death .. u dont go to the 

graveyard with u soul and revive u WoW nerds >_>  

 

Flacito: nerds....this is fucking hilarious...OMG... laughin' my ass off...you 

think a funeral ONLINE is legitimate...what the fuck is wrong with you 

people? Kill 'em all, and let the Internet god sort them out. LMAO151.  

 
Fulken: Att någon dör är -alltid- en förlust och ska -alltid- respekteras. 

HUR man visar sin respekt för denna människa är obefintligt, En förlust av en 

vän är en förlust av en vän.Alla kanske inte kännde henne irl, Men WTH Man 

kan ha tyckt personen var snäll och trevlig ändå? Det var ett väldigt fint sätt 

att visa sin respekt på, och alla dom 12åringar som var med i Serenity och med 

på det där borde få sina godisklubbor ivägtagna så dom började böla rejält. 

Tänk er att få en riktig begravning krashad, för tro mig, hade alla dom kännt 

henne IRL Hade dom kommit på hennes riktiga begravning.Bad manners, 

Kännde jag någon av dom som gjorde det där IRL hade jag lackat satan, 

                                                             
151 www.youtube.com/watch?v=IHJVolaC8pw 
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kanske till och med hade slagit personen. 

Fuck them all. 

 

cZar.eNs: Hehe man bör inte ta illa upp för ngt sådant. Tror inte de 

inblandade blev särskilt sura. Man kan se det på helt olika vis, tror inte 

serenitys syfte var att på ngt vis förnedra den döde. Det var bara en kul WoW-

grej och kanske deras sätt att visa att dom brydde sig lite. Dom spelade bara 

WoW.. inte mer eller mindre152. 

 
Den omtalade händelsen dokumenterades av guilden Serenity Now som 
filmade sin attack och även redigerade den ambitiöst, ett arbete som 
tillskrivs deras produktionsbolag ”Women shouldn’t vote productions”153. 
Filmen inleds med ett flertal av de många hatiska citaten från människor 
som har reagerat negativt på deras initiativ. Detta står att läsa på skärmen: 
 

"Congratulations you have stooped lower then any guild in MMO history" 

 

"I hope azshira's154 dad dies of a heart attack, then at the funeral some guy 

runs in naked and pushes the coffin over and runs around slapping people 

screaming LOL OWNED, then releases a video of it" 

 

"You fucking trash, you are not good enuff to lick the dog shit from a beggers 

boots you fucking degenerate sorry excuses for mentaly retarded humans 

(ibid.)." 

 
Citaten från Serenity Nows belackare följs av skärmdumpar från ett flertal 
trådar där guilden kritiseras på olika forum. Bandet Misfits låt "Where 
Eagles Dare" spelas därefter då man som tittare får följa antagonisternas 
resa med mounts på väg mot begravningsplatsen. Det hela blandas upp med 
klipp från själva begravningen där en mullvad utsänd av guilden befinner sig 
”förklädd” som en sörjande, dessa bilder ackompanjeras, i kontrast till den 
aggressiva musiken, av Mozarts sakrala "Requiem". Folk klädda mestadels i 
vitt ses uppradade i en kö mot sjön där det är tänkt att man ska säga adjö till 
den avlidna. När Serenity Nows ryttare anländer till platsen spelas låten 
"Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)" med artisten Scatman John och den 
stora slakten inleds. De sörjande på begravningen är inte beredda på den 
annalkande massakern och verkar heller inte särskilt angelägna om att 
bekämpa sina antagonister. Processen görs således kort och marken täcks 
strax av benhögar och lik. Stora Taurens i vita klänningar ligger huller om 
                                                             
152www.warstomped.com/forum/inlagg.eye?id=16&pid=30367&sid=0&lvl=0&o=3&PHPSESSID=15b8fd2a6
927119096e041b7a3948c40 
153 www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=16906 
154 Azhira var vid denna tidpunkt namnet på Serenity Nows guildledare. 
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buller med beniga Undeads. Filmen avslutas med att skärmen täcks av ett 
meddelande från guilden:  
 

"Sorry for your loss. Yes, we know we are assholes :D"   
 
Gränserna mellan offline och online exponeras när den verkliga döden 
introduceras som måttstock och vattendelare för de virtuella sociala 
normernas omfattning. Få skulle godta ett liknande beteende i den reella 
världen. En faktisk, icke-virtuell begravning åtnjuter helt andra normativa, 
etiska såväl som juridiska regelverk. Som replik till den uppmärksamhet som 
Serenity Nows sabotage föranledde valde de själva att svara på frågor kring 
deras bevekelsegrunder155. Ambassadören för Serenity Now väljer att 
vidhålla att deras sabotage av begravningsceremonin snarast bör ses som en 
respektfull handling gentemot den avlidne, som enligt dem förtjänade ett 
bättre öde än att bli hedrad av en grupp virtuella fantasyavatarer. Personen 
ifråga påstår vidare att angreppet var riktat mot de arrangörer och deltagare 
som genomförde en begravning i World of Warcraft och inte mot den döde 
själv. Guildens representant antyder också att föräldrarna till flickan 
förmodligen skulle finna det vara smaklöst att en grupp ”computer game 
characters” står och bugar kring deras dotters avlidna, virtuella troll.  

 
Händelsen med ”A Funeral Ambush” tangerar de mest grundläggande 
frågeställningarna kring vilken grad av oberoende, auktoritet och autonomi 
som de virtuella, sociala normerna kan tillskrivas. När det kommer till 
spelarna och hur de väljer att tolka det inträffade på forumen har jag lyckats 
skönja fyra huvudsakliga typer av förhållningssätt. Först och främst är 
spelarna som anser att även om World of Warcraft är en virtuell värld så 
bebos den av riktiga människor med riktiga känslor. Då den virtuella världen 
betraktas som en tekniskt medierad arena där människor lever delar av sina 
liv tillsammans med andra blir det inget besynnerligt med att där visa 
känslor eller hålla en begravning. Följande poster illustrerar detta 
förhållningssätt: 

 

SkipsH: Define a game, go on, I dare you, I double dare you. Even specialists 

in the field describe MMO's as a special case, cause of the meta-game. Sure I 

will sit there and kill trolls or dung beatles or whatever is top of my hit list that 

day. Or I might sit in Orgrimmar and talk with people that I consider friends, 

or at worse acquaintances and if one of my friends died I would want to go to 

their funeral and discuss the good times with their friends. I wouldnt want to 

sit at home and I hate hearing about friends illnesses and due to distance or 

not knowing the family not being invited to see them/to the hospital. I think 

                                                             
155 www.wow.incgamers.com/forums/showthread.php?t=366556 
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that what they did was a very elegant way to remember it. 

… 

So yeah, these guys are sick, making a joke of peoples suffering and the people 

that joined in may be geeks to you but that doesnt mean that their emotions 

arent any less real, dont forget there are real people sat behind the characters, 

I have a few favourite opponents in the alliance if they died I would go to their 

wake online. Does that make me a geek? Maybe but thats not the point, oh we 

can spoil their fun cause they are geeks, or maybe "we can intern/kill them 

because they are *insert race/religion here*" 

Maybe people try so hard to show how hard they are and dont want to show 

any emotion that they cover it up making fun of others. 

 

Degnar: True, it is a video game. And true, the game itself is not real life. BUT, 

the real world is very present. There are living, breathing human beings 

controlling all those characters in the "game", and your actions *do* affect 

those people in a real way. The moment you interact in any way with another 

person, real life is present. Even if "its only a game"... 

This was a very real funeral, although not one that some of us would choose to 

attend. These were real people holding a real memorial, just using the game as 

a mechanic to hold it. Could you imagine that type of behavior at a 

"traditional" funeral??! 

Actions in the "game" do matter. If someone acts like an ass in game, why 

would I expect anything else outside it?156 

 

Chimera.ZION: As much as I consider myself to be as brutal as possible in 

game, to show no mercy whatsoever, this is a different story... She had a stroke 

and died for christs sake, obviously she had many friends in game to want to 

pay their respects what you guys did was really immature and terrible, I hope 

you all burn in hell for this one157. 

 
Den andra gruppen består av spelare som väljer att sympatisera med guilden 
Serenity Now och deras handling. Dessa menar att själva initiativet att ha en 
virtuell begravning med anknytning till en verklig död är ett smaklöst och 
patetiskt initiativ som förtjänar det sabotage som ägde rum. Hållningen kan 
sammanfattas som att ett spel trots allt är ett spel och följaktligen ska också 
andra normativa förhållningsregler råda. Därför bör heller inte ickevirtuella 
konventioner och ceremonier importeras – det ska vara kul och inte allvar. 
Att se på virtuella världar utifrån mer traditionella lek- och spelteorier 
innebär att ett allvarligt sörjande inte ryms (se exempelvis Huizinga 1938, 
Callois 1958).   

                                                             
156 www.wow.incgamers.com/forums/showthread.php?t=366556&page=2  
157 www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=16906  
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BlackPawn: It’s a game. I assume that they held a service in real life. I 

would’ve loved to join Serenity Now in the killing, in real life I would’ve payed 

my respects. I’m sure SN would’ve done the same thing, as the end of the 

movie implies158. 

 

Gprowl: Surely it's an honour to have your funeral crashed? It's WoW at it's 

best and the dead would surely say woot!159 

 
Den tredje kategorin är mer sällsynt och bär visst släktskap till den 
föregående, då man vidhåller att virtuella normer bör tillämpas på virtuella 
arenor men samtidigt inkluderar en rollspelsdimension. World of Warcraft 
ses som en sluten normativ apparat med en egen berättelse som måste tas i 
beaktande i alla tänkbara handlingar som utförs i World of Warcraft. I fallet 
med begravningsmassakern skulle detta kunna inneburit att vidta 
säkerhetsåtgärder gentemot en eventuell fientlig närvaro från den 
konkurrerande fraktionen eller att hålla ceremonin på en ”fredad plats” där 
strid mellan spelare och spelare inte är möjlig. Dessa tyckare verkar också 
mena att sådana här typer av evenemang hör hemma på rollspelsservrar.  
 

Therolaz: I'm going to have to side with the bad guys in this one too. On a PVP 

server, no one should be surprised at the response from the Rival faction 

presented with a really juicy opportunity... All this does is reenforce that the 

Alliance is really a bunch of evil bastards. For the Horde! If this was done on 

an RP server, EVERYONE would have gotten behind this... that's just the 

nature of a Online RP gamer. They Role-play their Orc named Anton who 

defects to the Alliance and lives amung them... cast away in shame by the hand 

of Thrall. RP gamers are the ones that meet their future spouses in a video 

game and have their wedding at Medeval Times. They name their children 

Lothar and Brunhilda. And yes, they are probably more caring and 

compassionate than PvP gamers, at least in term of in-game. 

It was mean spirited but so are PVP servers160. 

 

Underling: That was a PvP server. The funeral party were acting stupid for not 

having security measures in place. You are at war with half the world and you 

probably hate the allies' faces to the point of being physically sick at your 

keyboard and yet you behave so innocently. Come on. You had that slaughter 

coming and you deserve it161. 

                                                             
158 www.wowdrama.org/2007/01/16/classic-wow-drama-vol-2-serenity-now/  
159 www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=16906 
160 www.wow.incgamers.com/forums/showthread.php?t=366556&page=10  
161 wow.incgamers.com/forums/showthread.php?t=366556&page=18 
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Den sista och fjärde kategorin är väl representerad och kan sammanfattas 
med att videon ifråga helt enkelt anses vara lustig och roande. Oavsett om 
man anser tilltaget vara smaklöst eller inte så finner man videon som sådan 
vara underhållande och besitta komiska kvalitéer. Humorn i det hela ses 
dock inte som oberoende från det faktiska och tragiska, utan det är själva 
överträdelsen och dokumenterandet av den som utgör basen för dess 
underhållande effekt.  

 

Sdale90210: dam ive watched this so many times and i cant stop laughing at 

it. like really if ur gona hold a funeral... A) do it in real life so u dont look like a 

fag, B) if u do it in a game dont go to some place where u could get ur ass 

whipped, and C)dont show ur sympathy in a game as it makes u look like a 

retard who didnt even bother showing up for the real funeral or send some 

flowers or something.  
 

joey4lyfe2007: Even though this is fucked up.. it is funny! im glad i play 

alliance SN cant ruin my funeral lol162.  

 

Tesoma: this is genius. 

 

World of Warcraft har i normala fall en fungerande normativ 
värderingsgrund som inom rimliga gränser upprätthålls såväl som utmanas, 
men när Serenity Now inne i spelvärlden begår en handling som i sig är 
tillåten (och till och med uppmuntrad av speldesignen163) som rymmer en 
dimension av verklig, tragisk död så ställs den virtuella världens påstådda 
slutenhet på prov. Att World of Warcraft läcker och att gränserna mellan 
online och offline är betydligt mer otydliga än vad som tidigare antagits har 
jag erfarit och illustrerat, men något mer extremt exempel än detta går 
knappast att finna. På ett plan är förvisso onlinerollspel samhällen-i-sig, 
präglade av sitt eget kulturbygge, sitt eget meningsskapande, sina egna 
regler (oskrivna såväl som skrivna) och sina egna bestraffningsmetoder 
(formella såväl som informella). Samtidigt så bebos spelen av verkliga 
människor som i vissa fall spenderar stora delar av sin vakna tid online där 
begär, ansträngning och belöning, känslor, vänskap, intimitet, identitet och 
sexualitet förhandlas, omformas och leks. När en person som spelar World of 
Warcraft dör så upphör också dennes virtuella aktörskap vilket kan få 
effekter såsom sorg, saknad och tomhet i de sociala nätverk denne varit 
delaktig i. På ett krasst, konkret plan är dock den synbara effekten av ett 

                                                             
162 www.youtube.com/watch?v=IHJVolaC8pw 
163 Serenity Now belönades med så kallade honorpoäng för de spelare som de dödade vid 
begravningstillfället. 
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verkligt döende identiskt med att vara offline ur ett onlineperspektiv. Men 
likväl ledde kännedomen om den verkliga döden i detta fall till viljan att 
hedra en bortgången vän.  
 
I den rika floran av olika förhållningssätt till det inträffade så saknas dock en 
typ av replik: varken på något av de många forum jag läst eller i dialoger med 
andra spelare om incidenten så har någon föreslagit att Serenity Nows tilltag 
borde bestraffats med hjälp av konventionella juridiska metoder såsom böter 
eller fängelse. Inte ens i en överträdelse som rymmer det yttersta av allvar så 
diskuteras alltså huruvida spelarkulturens självreglerande vore otillräckligt. 
Just frågan om virtuella skeenden bör innefattas av verklig lag diskuterar 
juristerna och forskarna Dan Hunter och Gregory Labowka (2004) i sin 
artikel "The Laws of the Virtual Worlds". Hunter & Labowka argumenterar 
för att alltmedan samhällen med kultur, handel, rättigheter och lag utvecklas 
i de virtuella världarna så måste också den verkliga juridiska apparaten vara 
redo då de redan otydliga gränserna tros bli än otydligare. Spelare investerar 
stora mängder tid på att utveckla sina karaktärer men också på att skapa den 
kultur som skänker de virtuella arenorna sin meningsfullhet. Hur kan man 
utifrån detta förstå avatarernas eventuella legala och moraliska rättigheter? 
Enligt Hunter & Labowka (2004) är avataterna en ihållande extension av 
sina mänskliga användare som ofta identifierar sig så djupt med sin karaktär 
att avataren kan beskrivas som en cyborg. Dessa cyborgar lever i en separat 
plats med separata lagar och separata rättigheter och ibland kommer 
spelarkulturens självreglerande inte att räcka till vilket kommer innebära att 
konventionella lagar och rättigheter kommer att måsta sättas i spel, inte 
minst för att skydda cyborgarna mot sina ”gudar”, vilket i detta sammanhang 
betyder exempelvis moderatorer, speltillverkare, GameMasters eller 
motsvarande. Hunter & Labowka är dock långt ifrån ensamma om att 
intressera sig för virtuella rättigheter (se exempelvis Taylor 2002, 
Humphreys 2005, Baldrica 2007, Kayser 2007, Horowitz 2008 för mer 
diskussioner om intellektuell egendom i virtuella världar). 
  
Den välkände speldesignern Raph Koster (2000) har utifrån bland annat 
USA:s ”Bill of Rights” formulerat ett slags rättighetsförklaring för avatar i sin 
”A Declaration of the Rights of Avatars” i vilken han skapar en möjlig 
plattform för att förstå avatarers rättigheter som fått ett stort genomslag. 
Bland annat skriver han: 
 

1. Avatars are created free and equal in rights. Special powers or privileges 

shall be founded solely on the common good, and not based on whim, 

favoritism, nepotism, or the caprice of those who hold power. Those who act 

as ordinary avatars within the space shall all have only the rights of normal 

avatars. 
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… 

3. The principle of all sovereignty in a virtual space resides in the inalterable 

fact that somewhere there resides an individual who controls the hardware on 

which the virtual space is running, and the software with which it is created, 

and the database which makes up its existence. However, the body populace 

has the right to know and demand the enforcement of the standards by which 

this individual uses this power over the community, as authority must proceed 

from the community; a community that does not know the standards by which 

the administrators use their power is a community which permits its 

administrators to have no standards, and is therefore a community abetting in 

tyranny164. 

 
Kosters (2000) manifest för avatarers rättigheter kretsar kring 
maktbalansen mellan speltillverkare och spelare och postulerar en radikalt 
annorlunda förståelse för intellektuell egendom men adresserar också 
människors intima relation till sina avatarer. Medan min forskning visar att 
relationen mellan användare och avatar är vardaglig, odramatisk, 
mångbottnad och inte alls så dramatisk som exempelvis Koster antar så visar 
likväl talet om läckande virtuella rättigheter, normer och lagar på den allt 
mer komplexa relationen mellan offline och online. Trots att de flesta som 
anser sin avatar vara kränkt genom trakasserier, sexuella övergrepp, 
blåsningar mobbning eller något liknande väljer att själva ta hand om 
situationen på tillbörligt sätt, som via mobilisering för sociala sanktioner 
eller rapportering till någon av speltillverkarens representanter, så verkar 
den allvarliga naturen hos vissa överträdelser föranleda en känsla av de 
virtuella sociala normernas otillräcklighet. Ett av de mest omtalade och 
diskuterade exemplen härrör från 1993 och ett MUD som heter LambdaMoo 
där ett flertal sexuella övergrepp ägde rum. Journalisten Julian Dibbell 
(1993)165 rapporterade om incidenterna i artikeln ”A Rape in Cyberspace”.  I 
MUD:en ifråga fanns en avatar vid namnet Mr. Bungle som hade konstruerat 
ett subprogram han framställde som en voodoodocka. Denna fungerade så 
att Mr. Bungle med hjälp av den kunde få andra karaktärer att utföra 
handlingar mot deras egen vilja. Bara så kunde Mr. Bungle få avataren 
Starsinger, kontrollerad av en kvinna lokaliserad i Haverford, Pennsylvania, 
att läsa följande utveckling på sin monitor: 
 

“As if against her will, Starsinger jabs a steak knife up her ass, causing 

immense joy. You hear Mr. Bungle laughing evilly in the distance” (Dibbell 

1993). 

 

                                                             
164 www.raphkoster.com/gaming/playerrights.shtml 
165 Koster (2003), Boellstorff (2008) och Ito (1997) avhandlar också våldtäkten i LambdaMoo. 
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Mr. Bungles voodoodocka fungerade också på avstånd, vilket gjorde att även 
om han blev utsparkad från offrets rum så kunde han fortsätta med sina 
övergrepp. En annan avatar döpt till Legba, som av Mr. Bungle bland annat 
tvingades äta sitt eget pubeshår, berättade att hon hade drabbats av ett 
posttrauma, och att hon fann sig själv gråtandes alltmedan hon skrev i ett 
forum att hon önskade Mr. Bungle död, eller åtminstone virtuellt kastrerad. 
LambdaMoo var inte längre en tänkt cyberutopi där ett blivande bortom 
restriktioner och normer kunde äga rum, det var en brottsplats med offer 
och förövare. Diskussioner började föras på olika forum såväl som inne i 
LambdaMoo. Många krävde dödsstraff för Mr. Bungles avatar, inte bara de 
direkt inblandade, utan också andra som endast fått händelseförloppet 
berättat för sig. Att döda en avatar i ett MUD kallas vanligtvis för toading, 
och är allt annat än en temporär åtgärd. Det är ett virtuellt, permanent 
mord, ett avrättande av en karaktär med en historia och nätverk.  Förutom 
en önskan om avrättning så uttrycktes viljan att införa ett regelsystem med 
konventionella lagar och fängelser såväl som en förhoppning att användarna 
med speciella privilegier166 skulle få ökad makt att kontrollera och styra den 
interna politiken. På andra sidan stridsfältet fanns vad man kan kalla för 
teknoliberalerna eller cyberutopisterna, som förvisso erkände att Mr. Bungle 
hade betett sig olämpligt, men samtidigt ställde sig tveksamma till reglering, 
straff och censur. Också de som kallade sig anarkister hade av uppenbara 
skäl svårt att hitta en bekväm position bland dessa upprop för bestraffning. 
När domen väl skulle fällas hade ungefär trettio personer samlats i avatarens 
Evangelines vardagsrum, de flesta med betydelsefulla roller och hög status. 
Mitt i all tumult och allt meningsutbyte dyker Mr. Bungle själv upp. Offret 
Legbas mottagande var talande: 
 

“no hate, no anger, no interest at all.  Just... watching” (Dibbell 1993). 

 
Andra var mer explicita, och påhopp som “creep” och “asshole” kunde också 
läsas i chatten. Mr. Bungle själv var tämligen lugn och dröjde med svaret 
efter att han konfronterats med frågor kring vad hans egentliga motiv var. 
Efter en stund replikerade han dock: 
 

“I engaged in a bit of a psychological device that is called thought-polarization, 

the fact that this is not RL simply added to heighten the affect of the device.  It 

was purely a sequence of events with no consequence on my RL existence” 

(Dibbell 1993). 

 

                                                             
166 I MUD:s kallas de oftast för ”Wizards” och kan jämföras med onlinerollspelens GM, med skillnaden att de 
inte var anställda av någon speltillverkare. 
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För Mr. Bungle var distinktionen mellan den verkliga och den virtuella 
världen tydlig. Utifrån hans perspektiv var MUD en arena på vilken 
experiment och sexuella lekar av de här slaget fann en kanal frikopplad från 
den verkliga världen. Men för Legba var konsekvenserna verkliga; 
övergreppet fick materialitet eftersom de emotionella följderna var verkliga. 
Diskussionen fortsatte alltmedan Mr. Bungle satt i ett hörn och 
slumpmässigt levererade ursäkter såväl som sarkasmer. Tiden gick och 
rummet avfolkades. En av dem som stannade kvar var JoeFeedback, en 
användare med speciella privilegier som hade varit relativt tyst även om han 
tidigare visat på ett kraftigt avståndstagande gentemot Mr. Bungles 
handlingar. JoeFeedback deklarerade för vardagsrummet att han var 
tvungen att gå, och ett par minuter senare var majoriteten av kollektivets 
vilja omsatt i praktik. Mr. Bungle fanns inte längre, han var avrättad. Många 
menade att den virtuella miljön ifråga aldrig blev detsamma, att stämningen 
för evigt var nedsmutsad av Mr. Bungle-incidenten (Dibbell 1993). Att Mr. 
Bungle sedan återkom med en alternativ karaktär vid namn Dr. Jets, och 
fortsatte att dra på sig klagomål, visar på svårigheten för den virtuella 
”lagstiftningen” att verka effektivt.     
 
Fallet med Mr. Bungle är intressant på ett flertal sätt. Dels så illustrerar 
offrens reaktioner hur en följd av inknappade textmeddelanden kan få 
verkliga effekter trots att ingen faktisk kropp är rörd. Materialitet i de 
virtuella världarna är möjlig för att människor tillsammans förhandlar en 
plats präglad av förhandling mellan effekterna av det alltid närvarande 
sociokulturella offlinearvet och den virtuella arenans premisser. Exemplet 
illustrerar också hur den normativa apparaten ifråga är kapabel att ta hand 
om vissa normbrott (exempelvis ninjandet) medan en begravningsceremoni 
som attackeras eller en virtuell våldtäkt blir övermäktig för de tillgängliga 
sanktionerna. Hur spelare förhåller sig till den egna kulturens begränsningar 
verkar variera, då vissa tycker att den helt ska avhålla sig från att hantera 
känsliga, ickevirtuella ämnen medan andra verkar hysa en dröm om än mer 
omfattande självreglering. Huruvida domstolar inom kort kommer att 
hantera fall gällande virtuella rättigheter angående onlinerollspel, om 
speltillverkarna måste öka eller minska sin kontroll eller om spelarkulturens 
självreglering och autonomi kommer expanderas är ännu ett oskrivet blad.  
 

GRIEFERS OCH VIRTUELLA NORMER  
 
På en makronivå illustreras de sociala normernas begränsningar och 
utmaningar såväl som deras funktionalitet väl i de exemplen jag har 
diskuterat, men för att i sin helhet verkligen förstå bevekelsegrunderna för 
den här typen av överträdelse måste man också beakta den enskilda 
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spelarens roll. Det är nämligen långt ifrån alla som vill och i vissa fall ens kan 
överskrida sociala normer. Spelare som väljer att medvetet förstöra, avbryta 
eller irritera andra spelare kallas för ”griefers”, detta böjs även till ett verb då 
man kallar aktiviteten för ”griefing”. Foo (2004) definierar en griefer som 
någon vars handling är intentionell, den får andra spelare att tycka mindre 
om den virtuella världen samt att griefern njuter av den effekten. En griefer 
är också någon som typiskt fortsätter trots att man uttryckligen bett denne 
att sluta. Till skillnad från spelare som ägnar sig åt exploatering eller fusk så 
har griefern som explicit målsättning att sabotera och avbryta andras 
spelande; spelaren som exploaterar eller fuskar töjer på vad de formella 
reglerna (koden) tillåter medan griefern gör samma sak fast med de 
informella reglerna (normerna). Som Boellstorff (2008:196) påpekar så har 
den virtuella praktiken en normativ apparat som alltid är sårbara för 
antagonistisk omtolkning, således kan man säga att griefing står i en 
tvingande relation till de givna virtuella parametrarna: griefing bygger på att 
andra följer de regler som överträds för att göras relevant.  Lever man inte i 
de sociala normerna blir det dock väldigt svårt att beskriva överträdelsen då 
vad som kvalificerar sig till griefing förhandlas och definieras kontextuellt 
(se exempelvis Taylor 2006:50-51, Talin 2003). Att spelare dödar andra 
spelar på en PvP-server i World of Warcraft är exempelvis uppmuntrat, 
medan samma handling på en rollspelsserver endast är socialt accepterad 
om vissa premisser är uppfyllda. Vissa typexempel av griefing sträcker sig 
dock mellan såväl olika servrar som olika onlinerollspelstitlar. Jag har redan 
utförligt beskrivit ninjandet som förmodligen är den mest omtalade formen 
av griefing.   
 
En annan omdiskuterad form av spelförstörande är ”corpse camping” som 
innebär att en eller flera spelare, efter att ha dödat en annan spelare, väntar 
vid dennes lik för att omedelbart döda denne igen efter återuppståndelsen. 
När man väl återföds efter att som spöke ha letat upp ens fallna kropp, något 
som kan ta alltifrån en minut till femton, så vaknar man till liv försvagad och 
med mindre än hälften av sin maximala hälsa tillgänglig, vilket gör den 
nyligen återfödde spelaren till en enkel måltavla. Att bli corpse campad har 
hänt mig vid ett flertal tillfällen och kan förvandlas till nära nog timslånga 
dilemman ifall ens antagonister är tålmodiga och besitter drivkraften att 
fortsätta hålla vakt vid ens kropp. I en sådan situation är det vanligt att man 
antingen mobiliserar vänner som reser till platsen för att assistera en eller att 
man väljer att återfödas på en säker plats167 till priset av en ”Resurrection 
Sickness” som förutom att kraftigt försämra ens attribut i 15 minuter också 
genererar ett 25 % stort slitage på ens utrustning. Att ”kitea” eller ”traina” en 

                                                             
167 ”Graveyard camping” förekommer också på platser, såsom i Battlegrounds, där spelare återuppstår på en 
gravplats och inte vid sina fallna kroppar. 
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eller flera fiender för att sedan lura dem att attackera en annan spelare, att 
som höglevelspelare döda chanslösa låglevelspelare (”ganking”), att stjäla 
fiender som en annan spelare redan slåss med (”kill steal”), att med en 
irriterande frekvens upprepa emotes, meddelanden eller personliga påhopp 
(”spamma”), att genom sin position hindra andra spelare från att interagera 
med vissa objekt, att ifall man befinner sig på en PvE-server attackera någon 
från ett passivt, onåbart läge (”bluewalling”) eller att förfölja en annan 
karaktär (”stalking”) är andra vanligt förekommande exempel på griefing. 
 
I andra onlinespel168 som inte har en aktiv, (semi)permanent spelarkultur på 
samma sätt som exempelvis World of Warcraft får griefande inte samma 
effekter, eftersom onlinerollspelare är djupt beroende av sociala nätverk och 
en ofta abnorm tidsinvestering är sociala sanktioner något griefern måste 
förhålla sig till (Taylor 2006:51). Avatarer är utsträcka på den virtuella 
arenan över tid och på denna arena förväntas spelare samsas och samarbeta. 
Att man inte ”kommer undan” i en ihållande social värld som World of 
Warcraft är dock inte ett hinder utan snarare en tillgång, då vissa ser 
griefandet som en huvudsaklig anledning att överhuvudtaget spela och kan 
till och med skapa guilder eller andra nätverk med spelare som också har 
griefing som intresse (se Boellstorff 2008:188, Yee 2006, Malaby 2006, 
Taylor 2006:50). Denna typ av medvetet antisocialt beteende är heller inget 
som kom med de tredimensionella onlinerollspelen utan har en lång historia 
i virtuella världar (se Curtis 1992, Reid 1999, Dibbell 1993, Sterling 1992). På 
sidan www.gamespy.com169 publicerades 2005 en intervju med två ökända 
griefers i vilken man försöker utreda vad de egentliga bevekelsegrunderna 
till deras handlingar är, avatarernas namn är Cireth och Iced. Medan Cireth 
utförligt beskriver sina tankar om sitt agerande så väljer Iced att skämta bort 
de frågor som ställs genom att bibehålla en upprorisk attityd – Iced lämnar 
således inte rollen som griefer: 
 

GameSpy: Do you feel that your actions are wrong? If so, do you feel any 

remorse?  

Cireth: No, not in the least. I've been playing this game for over a year now (I 

played closed beta) and I can tell you everyone who is still playing it is at the 

exact same place I am: Sitting in front of their computer screen logged in to 

World of Warcraft pecking away at the keyboard attempting to augment their 

character. Nothing has really changed, no harm has been done. I see it as the 

moral equivalent of stealing a $100 dollar bill from the bank in a game of 

Monopoly. Basically, it's all fun and games.  

                                                             
168 Exempelvis Counter-Strike. 
169 www.gamespy.com/articles/665/665716p1.html och www.gamespy.com/articles/665/665716p2.html  
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Iced: i am right and u are wrong, if u disagree u are wrong170  

 
Cireths svar är ett typexempel på hur en griefer replikerar då denne 
konfronteras med frågor om ansvar och skuld, nämligen att påpeka att det 
trots allt handlar om ett spel varför exempelvis ninjande närmast kan liknas 
vid att stjäla pengar av banken under en omgång av monopol. ”Basically, it’s 
all fun and games” – det är bara ett spel. Liknelsen med monopol haltar dock 
en aning, dels för att det torde vara ovanligt att folk investerar så mycket tid 
och passion på att spela monopol samt att andra möjligheter till bestraffning 
står tillbuds runt ett köksbord. Såsom att helt enkelt inte låta personen som 
stal av banken vara med.  
 

GameSpy: In your opinion, do players treat the things that go on in these 

games with undue seriousness?  

Cireth: Definitely. However, if people were not to take this game so seriously, I 

wouldn't get so much fun out of driving them nuts! Their reaction is what 

drives me. It's comedy gold. People who tend to lose it when they feel they 

have been "wronged" have really lost sight of the forest for the trees and need 

to take a chill pill.  

Iced: not rly171  

 
Här påpekar Cireth att det är just allvaret som är överträdelsens själva 
förutsättning – hade inte så mycket värde injicerats i de programmerade 
pixlarna, hade inte åtrån att uppgradera sin karaktär varit så stark, så hade 
följaktligen inte heller överträdelsen varit intressant. Detta kan också ses 
som ett slags uppror mot vad man tycker är ett alltför allvarsamt spelande, 
då Cireth verkar tycka att användare som fäster alltför stor vikt vid skeendet 
på sin skärm förtjänar att parodieras. Något som kan tyckas paradoxalt då 
just detta allvarliga spelande för många är själva fundamentet för deras 
virtuella liv.  
 

GameSpy: Has ninja-looting, ganking newbs, etc., in any way contributed to a 

lessening of your enjoyment of the game?  

Cireth: Nope, not at all. I am enjoying this game far more than I would have 

been had I not done what I did. I have multiple level 60 characters on multiple 

servers, and I am fully engaged in the "high-end content" that Blizzard has 

developed for us.  

Iced: you spelled n00bs wrong so i cant answer172 

 

                                                             
170 www.gamespy.com/articles/665/665716p2.html  
171 www.gamespy.com/articles/665/665716p2.html 
172 www.gamespy.com/articles/665/665716p2.html 
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Här framträder griefandet som ett annat sätt att spela spelet, inte som ett 
tillfälligt antisocialt klavertramp utan som ett intentionellt handlande som 
åsyftar att berika upplevelsen av i det här fallet World of Warcraft (jfr 
Boellstorff 2008:188, Yee 2006, Taylor 2006:51). Att ha flera olika 
karaktärer gör att Cireth kan vara en ökänd griefer med begränsad social 
mobilitet samtidigt som han med andra avatarer kan delta i exempelvis 
raidande. 
 

GameSpy: How infamous are you on your server? Do you feel that you're 

universally reviled? Do any players "hero-worship" you? What do you think 

about this?  

Cireth: I am quite possibly the most infamous ninja on the entire server, if not 

the entire game. However, I'm definitely not universally reviled, as many 

players appreciate what I have done, respect my boldness, and my sense of 

humor. Regarding "hero-worship," yes I have come across many players that 

do this and want to do the same as I have. I don't really think they should, as 

they will most likely end up regretting their actions and not fully enjoying the 

game.  

Iced: everyone worships me cuz of my pvp skills. im the best pvper in all of 

world of warcraft173 

 
Att vara en griefer må leda till hat och riktad frustration, men det kan också 
innebära en viss typ av virtuellt rykte och även ett slags kändisskap. På 
Argent Dawn fanns det en handfull griefers som var välkända för deras 
fräcka normbrott, och även om deras sociala rörlighet var begränsad så fanns 
det ofta ett stråk av beundran samt vad man kan beskriva som en hatkärlek. 
Boellstorff (2008:194) listar vad han ser som grieferns huvudsakliga motiv, 
där han inkluderar uttråkning, rykte, en känsla av makt och en vilja att 
utforska den aktuella plattformens begränsningar. Vidare kopplar också 
Boellstorff (ibid.) griefing det till vad han kallar för mörka lekar såsom 
mobbning (jfr Dunkels 2007). Att döma av Cireths svar verkar Boellstorff 
sammanfatta grieferns huvudsakliga bevekelsegrunder väl. Cireth tycker att 
spelandet blir roligare genom griefande, han har erhållit ett rykte och talar 
om spelare som beundrar och uppskattar hans aktioner och han uttrycker ett 
gillande inför att utforska och utmana de sociala normerna. Huruvida hans 
beteende går att härleda till mobbning avslöjar inte intervjun, men vid ett 
tillfälle säger Cireth att hans urval av ”offer” är slumpmässigt så länge det 
inte är hans vänner174.  
 

                                                             
173 www.gamespy.com/articles/665/665716p2.html 
174 www.gamespy.com/articles/665/665716p2.html 
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Klart är att griefers synliggör de socialt konstruerade, underliggande 
normerna som är tänkta att utgöra en värdegrund från vilken spelares 
beteende ska regleras (Consalvo 2009). Onlinerollspelens normer blir 
synliga vid överträdelsen.  En massaker på en begravning, ninjande och 
virtuella våldtäkter kan läsas som antisociala, fientliga handlingar som sätter 
spelarkulturens självreglering på prov. För att sammanfatta: onlinerollspelen 
är kulturellt heterogena arenor där internt förhandlade normer upprätthålls 
genom sociala sanktioner. Dessa utmanas och tas till ytan av griefers som 
genom att intentionellt profitera på spelares djupa beroende av sociala 
nätverk, regler och tidsåtgång skapar frustration och ilska. Griefing kan 
också blottlägga spelarkulturens begränsningar i de fall då transgressionens 
är av sådan art att dess effekter och implikationer sträcker sig långt bortom 
den virtuella normativa praktiken, varefter dess öppenhet och materialitet 
uppdagas.  
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 7.  
 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Nevertheless, as we have already pointed out the consciousness of play being 

”only a pretend" does not by any means prevent it from proceeding with the 

utmost seriousness with an absorption, a devotion that passes into rapture 

and, temporarily at least completely abolishes that troublesome ”only" 

feeling (Huizinga, 1938). 

 

[Play is] an occasion of pure waste: waste of time, energy, ingenuity, skill, 

and often of money. (Callois 1958). 
 
Att efter att ha spenderat mer än 250 dygn uppslukad av Azeroths 
komplicerade praktik kunna förhålla sig till World of Warcraft har inte varit 
en lätt uppgift. Vad är det egentligen jag har gjort? Har jag lekt? Har jag 
flytt? Har jag skapat och arbetat? Har jag forskat? I de banala 
frågeställningarna ryms inte bara metodologiska och semantiska bryderier 
utan kanske främst en indikation på den undflyende och komplexa 
förståelsen för vad onlinerollspelande som aktivitet egentligen är. Historiskt 
sett har de mest innovativa spelen varit de som genom sin praktik och 
utformning ifrågasatt vad spel egentligen är (Taylor 2006) – precis det anser 
jag World of Warcraft göra. Många spelforskare har i sin läsning av virtuella 
världar tagit avstamp i den holländske lekteoretikern Johan Huizinga (1938) 
och dennes Homo Ludens. Huizinga (1938:3) förstår lek som äldre än 
kulturen själv, då kultur alltid förutsätter mänskligt samhälle och djuren 
lekte innan människan. För Huizinga (1938:8-13) fyller leken en central 
funktion hos människan och dess främsta kännetecken är att den är fri, att 
den är separerad från det verkliga livet såväl i innehåll som plats och 
utsträckning, att den skapar och består av regler samt att leken inte är 
kopplad till några materiella intressen såsom att generera profit (se också 
Sutton-Smith 2001). Roger Callois (1958) klassiska teorier om spel och lek, 
som de presenteras i den inflytelserika Man, Play and Games, liknar 
Huizingas på det sättet att de förstår lek som en frivillig och fri aktivitet som 
äger rum på en ”ren”, regelstyrd, isolerad plats skyddad från resten av 
världen. Lek är central för social och spirituell utveckling trots, eller kanske 
just för att den är ett slöseri med energi, tid, förmåga och ofta pengar. 
 
Thomas Malaby (2007) delar i sin artikel ”Beyond Play: A New Approach to 
Games” upp lek i tre huvudsakliga kännetecken med avstamp i klassisk 
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lek/spelteori (främst just Huizinga och Callois), spelforskning såväl som mer 
allmänna föreställningar. Dessa tre kännetecken är: 
 
1. Lek är separerad från det vanliga livet, i synnerhet från arbete, och 
existerar inom en magisk cirkel. 
2. Lek är trygg (safe), fri från konsekvenser och ickeproduktiv. 
3. Lek är njutbar och rolig.  
 
Mot dessa tre kännetecken ska jag ställa mina empiriska erfarenheter för att 
svara på frågan om vad för slags värld World of Warcraft är. Vad som kommer 
att framgå är att gränserna mellan de tre kategorierna är synnerligen flytande, 
vilket kommer ledda till viss överlappning. Jag anser likväl att de fungerar 
förtjänstfullt att kontrastera mina forskningsresultat mot.   

WORLD OF WARCRAFT OCH DEN MAGISKA CIRKELN 
 
Ett av Huizingas (1938) exempel på separerade, fria lekplatser var den 
magiska cirkeln. Detta begrepp importerades senare av Katie Salen & Eric 
Zimmerman (2004) i studien Rules of Play: Game Design Fundamentals 
där de applicerar begreppet på digitala medier och låter det beskriva platsen 
där spelandet äger rum; att spela ett spel innebär alltid att kliva in i en 
magisk cirkel. Huizingas (1938) förståelse för lekens natur och funktion 
såväl som tillämpningen av Salen & Zimmermans (2004) beskrivning av den 
magiska cirkeln har kommit att bli enormt betydelsefull för mycket av den 
samtida analysen av virtuella världar (se exempelvis Castranova 2004; 2006, 
Lastowka 2007; 2009, Lin & Sun 2007, Nardi 2010). Generellt kan man säga 
att vad dessa forskare har gemensamt är att de betraktar virtuella världar 
som separata platser spelaren träder in i med syfte att ha roligt, en slags 
eskapism om man vill. Lin & Sun (2007:336) talar om en ”world 
independent of the everyday real world” medan exempelvis Castranova 
(2005:147) beskriver den magiska cirkeln som ett membran som är tänkt att 
skydda fantasyvärlden från påverkan av den yttre världen. Även om 
exempelvis Castranova (2005) medger att gränsen inte är vattentät och att 
transaktioner ständigt äger rum så implicerar användandet av den magiska 
cirkeln ett idealtillstånd. Detta antagande om en faktisk magisk cirkel, om en 
relevant distinktion mellan den verkliga världen och den virtuella, har 
kritiserats just för att den postulerar en skillnad som inte stämmer överens 
med de porösa gränserna mellan spelande av onlinerollspel och övrigt socialt 
liv (se exempelvis Copier 2005, Taylor 2006, Malaby 2007, Boellstorff 2008, 
Pragman & Jakobsson 2008, Consalvo 2009, Lehdonvirta 2010). Malaby 
(2007:96) går så långt som att påstå att denna dikotomi är det främsta 
hindret för att generera kunskap om vad som verkligen är kraftfullt med 
onlinerollspel medan Lehdonvirta (2010) menar att bruket av begreppet 
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”virtuella världar” signalerar en egen världslighet såväl som en falsk 
dikotomi och föreslår istället begreppet ”MMO” (Massively-Multiplayer 
Online) som samlingsnamn på dessa plattformar.  
 
När jag själv påbörjade mitt långa medborgarskap i de virtuella världarna var 
det med ett implicit antagande om just en magisk cirkel. Jag förväntade mig 
en tekniskt medierad, kollektiv lek i en värld med små dvärgar, vackra 
fantasymiljöer, stora drakar, episka slag och snabba belöningar. Jag 
förväntade mig subversiv identitetslek, realiserandet av postmoderna teorier 
om jagets upplösning, total immersion, rollspelande och att få vara hjälte i 
en episk saga; jag förväntade mig helt enkelt att få leka och att ha roligt 
tillsammans med andra. Att jag var naiv råder det inget tvivel om, men att 
jag på ett så fundamentalt sätt hade missat det centrala i onlinerollspelens 
natur kunde jag aldrig ha förutsett. Istället för en separat värld dit jag 
kunde fly för att bli vem jag ville fann jag mig själv alltmer invecklad i en 
praktik som innefattade väntan, rutinmässighet, uttråkning och ett 
rationellt, målmedvetet spelande. I den virtuella världen rörde sig spelarna 
mellan att vara i sin karaktär, att tala om sin karaktär på en metanivå till att 
ventilera sin sorg över sitt brustna hjärta eller sin döende mamma. Få 
verkade bry sig huruvida det var män som spelade kvinnor och vice versa, 
ifall inte också beteendet och i bästa fall konkreta bevis gick att finna på att 
exempelvis den kvinnliga avataren ”verkligen” var en kvinna. Ingen ”blev 
verkligen” den där yxbärande Orcen, men en arbetslös vän hade aldrig varit 
mer stolt över något än vad han var över den perfekt maximerade och 
effektiviserade rustning hans avatar var klädd i. Att vara en hängiven 
medborgare i den virtuella världen visade sig också sträcka sig långt bortom 
att vara online och inkludera alltifrån noveller, guider, kartor, nätauktioner, 
serier, filmer och avancerade såväl som banala forumtrådar. Inte minst fann 
jag mig insnärjd sida vid sida med spelare som ständigt utmanade de 
virtuella världarnas horisonter, som fuskade och exploaterade varje litet 
kryphål, som rollspelade och lärde sig hoppa uppför berg fast det inte 
formellt belönades, som dödade kungen i Stormwind med hjälp av en 
missledd demon, som skapade add-ons som på ett fundamentalt plan inte 
bara förändrade spelets estetik utan också dess funktionalitet.  
 
Att applicera den magiska cirkeln på exempelvis World of Warcrafts 
komplicerade webb av sociala, diversifierade praktiker är således 
problematiskt. Malaby (2007) skriver att lek bör betraktas som ”relatively 
separable from everyday life”. Nardi (2010:108), som själv nyttjar begreppet 
ifråga, reserverar sig dock och påstår att lek alltid står i en dynamisk relation 
till andra aktiviteter spelaren är involverad i och Copier (2005) menar att 
den magiska cirkeln missleder då den antyder att spelen är ideala platser.  
Juul (2008) argumenterar i artikeln ”The Magic Circle and Puzzle Pieces” för 
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att denna typ av kritik mot Huizinga, och kanske främst mot Salen & 
Zimmerman, grundar sig på en felaktig läsning som missar hur 
förespråkarna visst ser gränserna som socialt förhandlingsbara, temporära 
och svaga. Juul påpekar att den magiska cirkeln är ett begrepp som beskriver 
just dessa gränser som spelare ständigt förhandlar. Således, förnekar man 
gränserna så finns det heller inget kvar att förhandla om. Juuls övertygande 
argumentation fångar något väsentligt, även om jag menar att det typiska 
användandet av den magiska cirkeln likväl signalerar en syn på spelplatser 
som idealiska och utopiska. Medan World of Warcraft är en social arena, 
med kultur och normer, så existerar det likväl en gräns – en slags magisk 
cirkel om man vill – som dock ständigt överträds, utmanas och diskuteras. 
Att det förblir relevant att upprätthålla idéen om en meningsfull gräns 
mellan spel och ickespel följer av hur stora delar av spelens meningsfullhet 
förblir obönhörligt bunden till spelvärldens beskaffenhet. Många kan 
säkerligen relatera till det potentiellt meningsfulla med att tillsammans med 
vänner samtala, samarbeta, ha romanser och arbeta för gemensamma mål 
medan det utan att ha egen erfarenhet av onlinerollspel förmodligen blir 
svårare att förstå hur en spelare kan spendera åtta timmar i sträck på att 
rutinmässigt samla mineraler i bergsområden för att i framtiden ha 
tillräckligt med material för att tillverka en viss rustning.  
 
När jag samma dag som jag skriver detta besökte ett forum för att läsa om 
hur effektiv min favoritklass Priest förväntas vara att spela i den stundande 
expansionen ”Cataclysm” så läser jag följande: 
 

Porkzqt: 

1. Priest heals / mp5 / DPS is garbage compared to what it was. I heal for more 

at 80 it feels like. 

2. I feel like Evangelism and Archangel is obsolete, seeing how there is 

absolute no time dpsing when u have to catch up on healing. 

3. Mastery is so worthless seeing how your shields are instantly dispelled 

without dispel resistance. 

4. Innerfire + Innerwill swapping is pure shit. Even with Innerwill and using 

only instant spells your mana is terrible. 

5. Shadowfiend damage and regen is so shit. CCing fiend is complete bs 

especially if you have to use your mana to dispel fiend. 

6. Power Word: Shield, breaks in 2 or 3 hits. The bread and butter of the spec 

is rendered unless. 

7. Pain Suppression could be spell stolen / dispel is just a complete joke. One 

of our 2 defensive cooldowns that has a 3 min CD could be purged. 

8. -2 seconds off PoM is the new 4 piece set bonus? Lolwut? This has got to be 

the WORSE set bonus in set bonus history. 
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9. Inner Focus only effects some spells? Even though it's a 45 second CD, stuff 

like Divine Hymn is useless seeing how it cost a billion mana. I've played RMP 

for all of WotLK and probably will have to swap to RMPaladin cause of this 

shit175. 

 
Vad Porkzqt skriver är för mig välformulerat, välinformerat och meningsfullt 
och blir ett bidrag till den kropp av kunskap jag kommer använda mig av ifall 
jag någonsin bestämmer mig för att återvända till World of Warcraft i och 
med expansionen Cataclysm (2010)176, medan för någon som aldrig spelat 
World of Warcraft skulle det antagligen lika gärna kunna vara ett helt 
främmande språk. För att kunna fånga denna dubbelhet, alltså att de 
virtuella världarna består av en pluralitet av heterogena, diversifierade 
praktiker som inte begränsar sig till att vara online men samtidigt ha i 
beaktande de annorlunda premisser som gör dem till speciella platser så 
introducerade jag begreppet läckage. Detta begrepp syftade till att behålla 
spelplatsens speciella betingelser som användandet av den magiska cirkeln 
implicerar, men samtidigt inkludera den öppenhet och de ständiga 
transaktionerna mellan on- och offline, mellan lek och ickelek, mellan 
spelare och spelarkultur, mellan spelare och speltillverkare, mellan kropp 
och avatar. Taylor (2006:153) skriver i sin studie Play Between Worlds: 
“Rather than adopting the language of advertising (new! best! brightest! 
fastest!) the challenge ahead involves exploring grounded practices, the 
structural conditions of production and use, and the real ways players make 
sense of these spaces”. Genom att introducera begreppet läckage hittade jag 
en tredje position där de virtuella arenorna inte tillskrivs orealistisk 
subversiv potential, men samtidigt kunde jag bibehålla en öppenhet för de 
unika möjligheter som erbjuds för ett kulturskapande utifrån andra 
premisser. Läckage hjälpte mig också att förstå den komplicerade praktik i 
vilken man som spelare förväntas röra sig mellan en multipel uppsättning 
positioner såväl i som utanför spelet och hur dessa gränser ständigt 
förhandlas. Min magiska cirkel innehåller således kod och regler såväl som 
griefing och exploits, sociala normer, epidemier, genus och Gold Farmers. 
Upptäckten av läckage tvingade mig oceaner ifrån min ursprungliga 
cyberutopiska förförståelse av virtuella världar som slutna, ideala magiska 
cirklar där vem som helst kunde bli vad som helst via fri och obunden lek, 
och in i en praktik med både begränsningar och möjligheter.     

 

                                                             
175 www.arenajunkies.com/showthread.php?p=2915711#post2915711 
176 I skrivande stund är releasedatumet för Cataclysm satt till den sjunde december. 
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WORLD OF WARCRAFT SOM EN ANTAGET TRYGG, FRI, 
IMPRODUKTIV AKTIVITET UTAN KONSEKVENSER 

 
Ifall man som jag betraktar de virtuella världarna som kollektivt skapade 
rum, präglade av speldesign men levandegjorda av spelarna, följer 
komplicerade frågor om ägande och intellektuell egendom som utmanar 
”lekplatsen” som en improduktiv aktivitet utan konsekvenser. Taylor 
(2006:127) menar att det mellan spelare och tillverkare finns en ständig 
konflikt inte bara om vad spelet är utan också om vem spelet egentligen 
tillhör. Som jag har visat så skapar spelare mening och värde, främst genom 
sin onlinepraktik men även via noveller, forumposter, betatestande, guider, 
kartor, serier och filmer, något som fått forskare att diskutera huruvida inte 
det ekonomiska värdet som spelarna skapar genom sitt meningsskapande 
och sin tidsinvestering borde tillhöra dem, eftersom deras obetalda arbete är 
centralt för onlinerollspelens kommersiella framgång (se Humphrey 2005, 
Ondrejka 2005, Taylor 2006). Lastowka & Hunter (2004:20) menar att det i 
amerikansk lag inte finns någon deskriptiv distinktion mellan verklig 
egendom och egendom i en virtuell värld, och argumenterar vidare för att det 
ur ett deskriptivt såväl som ur ett normativt perspektiv borde finnas 
äganderättigheter för virtuella tillgångar. Att sedan stora, lönsamma företag 
kan anställa 100 000 kinesiska arbetare för att arbeta i World of Warcraft 
som Gold Farmers med att samla guld som sedan ska säljas som virtuell 
valuta utmanar synen på onlinerollspel som traditionell lek ytterligare.  
Problematiken kring intellektuell egendom diskuteras flitigast kring just 
säljandet av virtuellt gods, men kunde lika gärna ha tagit avstamp i hur add-
ons kan fungera produktutvecklande och även implementeras i speldesignen 
utan ersättning till skaparna. Spelarnas produktivitet utmanar den 
traditionella förståelsen av lek som improduktiv på samma sätt som att 
guilden Serenity Nows attack på begravningen i Winterspring inte skedde på 
en trygg och fri plats utan konsekvenser.  
 

LEK SOM NÅGOT ENBART NJUTBART OCH ROLIGT 

 
Jag spelade alltså World of Warcraft i mer än 250 dygn och spenderade 
säkerligen sammanlagt 30-40 dygn i Anarchy Online och EverQuest, detta 
sedan 2004. Efter att i maj 2010 ha avslutat mitt konto i World of Warcraft 
har jag kunna observera ett flertal anmärkningsvärda förskjutningar i synen 
på min egen spelhistoria. För det första så ger det mig inte alls samma typ av 
tillfredsställelse att spela ensamspel. Ifall jag spenderat, låt säga tre timmar, 
på ett väldesignat, vackert konsollspel med ett engagerande narrativ så kan 
jag efter en avslutad session känna något som liknar skam såväl som ånger. 
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Ungefär som att jag gjort något meningslöst, improduktivt och kanske till 
och med värdelöst. Detta ska ställas i kontrast till hur en typisk ”heldag” i 
World of Warcraft kunde se ut, då jag rutinmässigt kunde delta i olika 
Battlegrounds, samla blommor eller mineraler, småprata i guildchatten 
varvat med att utföra dagliga, simpla quests (upp till 25 per dag och 
karaktär) med mina olika avatarer; i bästa fall var mina partners i något av 
arenalagen online. Vissa dagar var onekligen roligare än andra, men 
gemensamt för dem alla var att jag efter en avslutad session, oavsett om den 
varat tio timmar eller ej, erfor en känsla av tillfredsställelse och nytta. På 
samma tema har jag noterat att när jag talar om mitt eget spelande i 
retrospektion har jag uppvisat en tendens att dröja vid just det tråkiga och 
uttryckt en nyvunnen oförståelse inför min utdragna och intensiva virtuella 
historia. Med det perspektiv jag erhöll från att vara offline verkade jag alltså 
återigen börja betrakta lek på ett mer traditionellt sätt, och kom därför att se 
mitt forna vardagliga virtuella görande som besynnerligt på grundval av dess 
många rutinmässiga och tråkiga moment; ett spel som inte alltid var roligt 
blev återigen främmande. Detta fångar två av de mest karaktäristiska dragen 
i World of Warcrafts praktik, nämligen dess otvivelaktiga släktskap med 
arbete och dess interna meningsskapande (”den magiska cirkeln”). 
 
Att ett frivilligt, obetalt spelande liknar arbete kan framstå besynnerligt och 
till och med sorgligt177, ett förhållningssätt som är sprunget ur tanken att för 
en lek att ha autenticitet, mening, frihet och generera nöje så måste också 
den vara separerad från det verkliga livet (Taylor 2006:152). När Castranova 
(2005) uttrycker en rädsla för att den verkliga världens lagar, skatter, arbete, 
regler och styre ska komma att punktera den potentiellt utopiska 
möjligheten för människor att börja på nytt i en virtuell värld, så är det 
utifrån en tänkt, meningsfull dikotomi som inte lyckas inkorporera de sätt 
som spelare skapar mening och kultur i de virtuella världarna. Oavsett om 
man betraktar den arbetsliknande praktiken i onlinerollspel som av ondo 
eller inte så har bristerna i den tänkta oppositionen mellan arbete och lek 
ifrågasatts av ett flertal forskare. Taylor (2006) menar att dikotomin inte är 
meningsfull utifrån onlinerollspelens flytande gränser, Yee (2006b) påpekar 
att mycket av aktiviteten i spelvärldarna liknar arbete och fungerar därför 
som en träningsplats för affärslivet. Rettberg (2008:20) tar det än längre då 
han menar att Blizzard med World of Warcraft har skapat ett övertygande 
simulacrum om hur man bäst når framgång i kapitalistiska samhällen. Man 
ska konsumera väl, göra sin plikt, klättra i hierarkier, spela på marknaden, 
vinna respekt från spelare och kunder, tjäna och spara samt dirigera och 
inspirera underhuggare att prestera bättre och mer effektivt. World of 

                                                             
177 En liknande besvikelse har uttryckts av Nardi (2010) som anser att livssimulatorn Second Life kommit att 
handla alltför mycket om sex och konsumtion. 
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Warcraft blir helt enkelt en slags företagsträning. Att spelare tolererar vad 
Rettberg ser som repetition och tråkighet menar han går att härleda till att 
Blizzard har integrerat den protestantiska arbetsetiken i själva speldesignen, 
där lek förvandlas till en form av arbete. Att spelare fortsätter ”leka” är inte 
trots att det liknar tråkigt arbete, utan för att det är just det. När lek känns 
som arbete, och man arbetar för att nå mål, så känns det inte längre som ett 
slöseri med tid (ibid:32). Rettberg fångar något relevant när han beskriver 
den känsla av nytta som genereras av World of Warcrafts delvis repetitiva, 
arbetsliknande praktik, något som förmodligen skulle varit annorlunda om 
spelet endast vore roligt och njutbart. Spelare, inklusive mig själv, klagar 
frekvent på det tröttsamma repetitiva samlandet och arbetet – på 
“farmandet” och ”grindandet” – som ibland framstår ändlöst. Men trots att 
vissa skaffar bottar som automatiserar ens arbete medan andra betalar Gold 
Farmers för att slippa tjäna egna pengar, så fortsätter majoriteten av 
spelarbasen att själva frivilligt ta sig an uppgifterna. Raidaren kan vecka 
efter vecka spendera dygn på att samla blommor, mineraler, elixir, flaskor 
och potions för att raiden ska ha de bästa förutsättningarna att 
framgångsrikt ta sig an krävande instanser, spelare startar ständigt 
alternativa karaktärer och måste således åter utföra alla de uppdrag de redan 
gjort, vissa spelare jagar frenetiskt obetydliga såväl som funktionella titlar 
medan jag som en hängiven PvP:are gång på gång deltog, ibland motvilligt, i 
samma Battlegrounds när en ny arenasäsong startade för att erhålla de 
honorpoäng som krävdes för den nya utrustningen. 
 
Frågan är huruvida det är rimligt att tro att speltillverkaren medvetet önskar 
skola sina spelare till att bli goda, nyttoinriktade kapitalister och att World of 
Warcraft främst bör ses som en slags inskolning till företagsvärlden? Medan 
man säkerligen kan tänka sig att kvalitéer och egenskaper som premieras i 
World of Warcraft också kan komma till nytta på en kapitalistisk marknad178 
så är det tveksamt huruvida speltillverkaren verkligen har som önskan att 
fostra goda affärsmän. Vad som däremot ligger i Blizzards, såväl som andra 
speltillverkares intresse, är att spelarna stannar kvar under en lång tid i 
deras virtuella världar och fortsätter betala sin månatliga 
prenumerationsavgift så länge som det någonsin är möjligt. Att därför 
ständigt implementera spelmoment, patchar och expansioner som med 
strategiska intervaller presenterar spelarbasen med nya mål, nytt arbete och 
nya belöningar är delvis en vinstmaximerande idé (jfr Nardi 2010). När jag 
tittar på min egen spelhistoria såväl som mina vänners är detta dock inte en 
tillräcklig förklaring. De gånger då jag med en eller flera avatarer nått de mål 
jag satt upp, då jag hade den absolut bästa utrustningen jag någonsin kunde 

                                                             
178 I The Wire (2004) publicerades en artikel vid namnet ”You Play World of Warcraft? You’re Hired!” där 
nyttan i arbetslivet av att exempelvis ha lett en guild i World of Warcraft framhålls. 
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(något som kunde handla om hundratals investerade timmar), så har jag inte 
förnöjt stannat upp och gratulerat mig för ett väl utfört arbete utan istället 
funnit mig rastlös och i trängande behov av nya mål, något som oftast ledde 
till att jag startade en helt ny avatar med en ny klass och kanske en ny ras, 
som jag levlade och lärde mig bemästra. Rettbergs (2008) analys antyder att 
spelarna i ett hänseende är lurade att arbeta istället för att ha roligt på sin 
fritid, en tes som exkluderar möjligheten att arbete förutsatt vissa premisser 
kan upplevas som roligt och njutbart. Men hur kan det anses roligt att för 
tusende gången flyga över zonen Howling Fjord på jakt efter samma 
blommor som man många gånger förr förvandlat till ett 
egenskapsförhöjande elixir? Hur kan det anses roande att dag efter dag 
vinna i tornerspel mot idiotiska, förprogrammerade ryttare i Argent 
Tournament Grounds för lite rykte och tolv guldmynt? Hur orkade jag dag 
efter dag vänta allt från en minut till tre timmar i kön till en Battleground 
vars utkomst inte hade någon permanent effekt på spelvärlden?  
 
Dels så handlar det om ett slags rekontextualiserande av uttråkning och 
tristess som i Azeroth inte bara upplevs som plikt och börda utan också går 
att härleda till större mål (Nardi 2010). Dessa större mål kan vara att få 
erkännande av raidgruppen för ett hårt förarbete, en hjälm som gör att man 
bättre uthärdar frostskada, en ny handske som förbättrar möjligheterna för 
ens arenalag att gå segrande ur en strid eller en titel som svävar ovanför ens 
huvud för andra spelare i de stora städerna att se och avundas, för att nämna 
ett par exempel. För att förstå de sätt som spelare, trots att deras lek ibland 
liknar arbete, oförtrutet fortsätter år efter år krävs det att man förstår och 
beskriver spelarnas kreativitet och slit och hur dessa relaterar till mål som de 
själva finner meningsfulla och värda att arbeta för. När Karl Marx (1867) 
talar om den alienerade arbetaren som förfrämligats från produkten av sitt 
arbete och i slutändan också från sin egen mänsklighet så beskriver han en 
människa som upplever sig vara en kugge i en avancerad produktion han 
eller hon inte råder över. Marx (1867) beskriver en arbetare som inte får 
möjlighet att vara kreativ i ett arbete som är intressant nog, som saknar 
utrustning, information och auktoritet för att utföra jobbet, en arbetare som 
saknar möjligheten att utveckla sina speciella färdigheter och inte heller får 
se resultaten av sitt arbete. Marx (1867) förfrämligade arbetare hade ofta 
tråkiga, okvalificerade och trista arbetsuppgifter, men medan detsamma går 
att säga om en stor del av det virtuella, rutinmässiga görandet så har 
onlinelivets tristess helt andra kontextuella betingelser. De står nämligen i 
en ständig, konkret relation till de mål som gjorts meningsfulla av spelare 
och lockar alltid med sin genomförbarhet. Att dessa mål i ett krasst 
perspektiv kan vara virtuella pixlar är i sig ointressant, det som är 
anmärkningsvärt är hur den mening som produceras internt genererar 
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tillräckliga bevekelsegrunder för användarna att investera så stora portioner 
tid, passion och kraft.  
 
När Poole (2008) påstår att spel ”hyr” spelarna för imaginära, meningslösa 
jobb som imiterar den reella världens tråkiga, repetitiva anställningar eller 
då Rettberg (2008) ser ”grindande” som uttryck för en protestantisk 
arbetsetik så underskattar man spelarnas betydelse i relation till 
speldesignen; man ser inte hur kod alltid underordnas praktik i 
onlinerollspel. Det är förvisso sant att World of Warcrafts speldesign 
formellt belönar hårt arbete, men utan spelarnas levandegörande av den 
virtuella världen skulle tristessen inte kunna rekontextualiseras på ett sätt 
som gör den inte bara uthärdlig utan också meningsfull. Den politiska 
rörelsen situationisterna, under ledning av Guy Debord (1958), radikaliserar 
lekens potential i essän ”Contribution to a Situationist Definition of Play” där 
han argumenterar för att distinktionen mellan lek och vanligt liv måste 
transcenderas för att leken i slutändan ska kunna invadera livet som helhet, 
vilket kan läsas som en kritik av Huizingas (1938) magiska cirkel där 
reglerna är avgörande och avskildheten en förutsättning (se också Dibbell 
2007 och Schleiner 2010). Debords upprop kring lekens potentiellt 
omvandlade kraft liknar det sätt på vilket situationisterna kritiserade att 
konst främst går att finna på museum och inte i det vardagliga livet där den 
verkligen behövs. Lek skulle enligt Debord på samma sätt inte vara en fiktiv 
flyktort dit man tar sig för att undslippa arbetets förtryckande apparat utan 
bli ett nytt sätt att organisera det vanliga livet. Man skulle förvisso kunna 
kritisera World of Warcraft för att bidra till en rakt motsatt effekt genom att 
spelare på dess plattform leker på ett sätt som liknar arbete och inte tvärtom; 
leken blir arbetslik istället för lekfullt arbete. Det jag finner mest intressant 
är dock inte huruvida kapitalistiska ideal reproduceras i World of Warcraft 
eller inte utan den enorma passion, kreativitet och tid som spelarna 
investerar i mål de, givet spelets parametrar, tillsammans gör meningsfulla. 
Vad som vanligen förstås och uppfattas som kännetecken för tråkigt, 
monotont arbete leks frivilligt i de virtuella världarna på ett sätt som på det 
mest fundamentala av sätt ifrågasätter dikotomin mellan arbete och lek.  
 
Arbete som analytiskt begrepp har också giltighet bortom att förstå vissa 
spelmoments tidskrävande rutinmässighet, det går även att tillämpa på de 
sätt som spelarna ständigt sträcker sig bortom speltillverkarens intentioner 
– både på sätt som är förutsedda men kanske framförallt på sätt som ingen 
speldesigner hade kunnat förutse. Spelare arbetar hårt för att expandera och 
livliggöra den yta de tilldelats, de utforskar geografiska platser som de inte 
var tänkta att nå, de sprider epidemier och lurar demoner att döda regenter, 
de rollspelar i en värld som inte är gjord för ortodoxt rollspelande och 
arbetar sig runt narratologiska, kosmologiska och spelarkulturella 
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begränsningar. Spelarna ligger också själv bakom de sociala normer som har 
arbetats fram och tillika regleringen av dem, de flesta följer dem medan 
griefers utmanar, synliggör och bryter de oskrivna reglerna på sätt som 
föranleder sociala sanktioner. Också det obetalda skapandet av add-ons går 
att förstå som arbete.  
 
Den virtuella praktiken har visat sig utgöras av en komplex myriad av 
läckande praktiker som tillsammans skapar en arena för kraftfull 
produktion. När jag ställde denna praktik mot lekens traditionella 
kännetecken så framträder en värld som inte liknar den fria, konsekvensfria, 
ickeproduktiva, magiskt separerade roliga leken utan en värld med verkliga 
effekter, verkliga sociala normer, verkliga begär, verkliga människor, verklig 
produktion och verklig mening; World of Warcraft är en allvarsam lek. 
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SUMMARY 

 
1. Introduction 

 
After five years and more than 250 days of participatory research in World of 
Warcraft I cancelled my subscription. This was done without a proper 
farewell to the people I shared so many experiences with, a silent goodbye 
which is as common among players as it may appear inappropriate for an 
outsider. Devoted inhabitants are typically pending between wanting to quit 
and business as usual. From this now frozen account springs a vast body of 
experience that serves as the very foundation for my thesis; I wasn’t a tourist, 
I achieved the user’s point of view and could thereby make sense of what 
initially seemed to make no sense at all. The 5.93 million years, invested by 
the 12 million players, didn’t require further dramatization, it called for 
explanation and an empirically grounded analysis. I claim that the core of 
online role-playing games lies in the players' mundane, often repetitive, 
work-like everyday life. As social laborers they produce what makes the 
world livable through their doings, and thus it’s in these practices I 
conducted my field study. I slayed dragons, traded goods and attended 
parties; I made friends, joined guilds and collected herbs and minerals. I 
took part in rituals and learned written as well as unwritten social norms. 
These virtual cultures should not be perceived in terms of neither 
sensationalism nor cyber-utopia, but rather through the grounded practices 
that constitute the platform defined and outlined by the players themselves. 
Me becoming an integrated part of what I set out to study served both as a 
blessing and a curse. A blessing because I was able to understand the 
internal mechanisms of socialization and the situational production of 
meaning and culture. At the same time it was a curse because me “going 
native” threatened to endanger the always-delicate balance between the 
ethnographer and the field. I became what I studied which called for a 
certain reflexivity and caution.  

 
Ethnography as the method of choice when it comes to approaching virtual 
worlds is well represented and is generally conceived as the most efficient 
way to generate understanding of online role-playing games. Studies similar 
to my own include Taylor (2006), Sundén (2002), Boellstorff (2004), 
Kendall (2002) and Nardi (2010). Furthermore I place my study in the line 
of traditional ethnography, since what I did was living in a foreign culture 
and unveiling what the inhabitants are taking for granted by participating in 
their rituals, ceremonies, doings and everyday life.  
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2. The formal features of the game. 
 

In this chapter I describe the formal, coded aspects of the virtual worlds in 
order to establish an understanding of the parameters and tools that are 
given the players.  I trace online role-playing games back to the textual 
adventures of MUD:s and conclude that the relevant revolution lies in the 
introduction of the multiplayer function, in other words the point when 
players were given the opportunity to share a virtual place, and not in any 
graphical development. I also discuss geography and the sense of place that 
pervades World of Warcraft and claim that this existent experience of place 
is deeply interconnected with the possibility of movement, which is why 
travelling World of Warcraft isn’t always as swift and convenient as it could 
be. Being able to navigate a world consisting of considerable distances 
between nodes is what grants the place its placeness. When it comes to game 
aesthetics I conclude that function is the preferred, distinctive feature of the 
graphical presentation. Playability is the predominant, aesthetic 
characteristic of online role-playing games thus distinguishing it from the 
passive appreciation of for example fine arts. Furthermore I conclude that 
technology is integrated in the transitions between positions that players 
constantly undergo – online as well as offline. At the same time players seem 
to nurse dreams of the transparent medium, of a computer that doesn’t exist. 
I also introduce my initial thoughts on why World of Warcraft doesn’t easily 
admit to any definitions in regard to being “just a game”. Chapter two also 
includes an in-depth analysis of the narratological and cosmological features 
of World of Warcraft. I describe the choices presented to players that wish to 
create avatars in World of Warcraft, such as choosing sides in the ongoing 
war, gender, server and name and conclude that, although these choices 
certainly matter for the experience, players keep pushing the design beyond 
the developer’s intentions. 

3. Playing the Game 
 

In order to establish an understanding of the nature of everyday life in 
virtual worlds I created a diary-like log from a typical day playing World of 
Warcraft. The field day in question was 15 hours long and every reported 
event has a time mark stamped on it. The notes themselves were created 
using a combination of a running log and frequent usage of the built-in 
screenshot function. Interfoliated with the uncensored, sparsely edited field 
notes and outtakes from chat sessions are reflections and analysis written at 
a later stage. The ambition was to present the reader with an empirically 
grounded understanding of how the inhabitants make sense of their 
surroundings. During the course of the day I trade, debate, loot, go to war 
and raid. I also wait, travel, hunt, work, collect and gather. I also partake in 
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activities related to the game while not specifically taking place online, such 
as reading forums, bulletin boards, blogs and watching movies recorded in 
World of Warcraft. Moving between a multitude of positions, in the 
gameworld as well as outside, is an essential feature of being a player in 
World of Warcraft. This approach offers a way out of sensationalism and 
exoticism and also gives the reader an initial understanding of how World of 
Warcraft is typically played. 

4. Gender, Bodies and the Virtual Becoming 
 

In this chapter I argue polemically against the cyber-utopian understanding 
of virtual worlds as vehicles of escape. Early Internet research ascribed users 
in cyberspace the potential to flee not only the body but also differentiation 
and social norms.  I argue that this perspective is unempirical as well as 
metaphysical since it assumes a relevant, strong and actual distinction 
between body and soul, online and offline and user and avatar – borders that 
I describe as leaking rather than solid. Portraying virtual worlds as ideal, 
isolated and free from restrictions hinders a critical understanding of the 
stratified practices but also fails to capture the true potential of virtual 
worlds as powerful sites of production in their own right. Rather than being 
an innocent escape from boredom, demands and work I argue that World of 
Warcraft is composed of a multitude of diversified practices that offers 
repetition as well as subversion; a third place. To illustrate how players craft 
one real world category online, namely gender, I present seven case studies 
gathered from my experience in the field. These examples show how while 
gender unarguably is made a choice in virtual words, the gender of avatars as 
they are presented remain fairly empty and mostly aesthetical without any 
proper confirmation that, for example, the female in game “actually” is a 
female offline as well. The anonymity of the virtual worlds makes possible a 
potential betrayal that challenges the heteronormative order. I have 
encountered female gamers who dislike inquiries into offline gender, male 
gamers that uphold the stereotypical assumption that female avatars often 
are given better treatment and advantages, such as gifts. There are also cases 
with males playing female avatars for aesthetical reasons as well as males 
driven by a will to experiment.  Furthermore, I encountered the common 
prejudice that female gamers generate more drama than their male 
counterparts, an assumption that has excluded females from some social 
organizations. Even though I argue that the many ways by which players 
transform, mock and expand the given codes often are fantastical and 
creative, the relation between the actual performance of players and the 
game design is still of importance. This is why I also highlight some of the 
stereotypical graphical representations that pervade the game design.  
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5. Leakage – on the floating borders 
 

Early Internet theories and research assumed, and carried a hope, that the 
virtual would provide a way out of repression and limitations. As I argue in 
chapter 4 this belief rests on metaphysical ground, which includes an 
assumption that the borders between online and offline, real and virtual, 
avatar and user, game and not-game and player and producer are solid, 
hence making the transitions and transactions determinable. By defining the 
borders as the exact opposite, namely fluid and perforated, I arrive at one of 
my most crucial results: the borders surrounding the player are all but static, 
and are best characterized as leaking. In chapter 5 I anchor this empirically 
by illustrating the many ways these borders blur and how they constantly are 
transgressed in a mundane and flexible manner. The “death of the author” 
receives revitalization in World of Warcraft as players perform labors and 
produce the meaning that makes the world livable and immersing. They 
communicate with the game company using formal as well as informal 
channels and constantly broaden the horizons of the game by transforming, 
expanding and mocking the producer’s intention. The game company is able 
to profit from the free labor done by their paying customers and has the legal 
rights to implement the suggestions, modifications and ideas into their 
design, which means that players are social laborers and productive agents 
within World of Warcraft. By using an open source approach the game 
company generates an aura of good will. Keeping the code open, or even 
empty, has made possible a vital player culture that willingly and gratefully 
co-produces the product they consume. The ways that players communicate 
with the producers stretch from official forums and beta testing to the 
deviance of roleplaying, subversive and challenging events, exploits, cheating 
and the creation of add-ons. The concept of leakage is equally applicable 
when it comes to offline and online, for example how the virtual economies 
leak and generate auctions and services where online currency is traded for 
conventional currencies, or as the Chinese sweatshops where under-paid 
labor farms gold that is sold to European and American customers. This is a 
striking case of fluid borders; where the power of the meaning produced 
online transgress the realm of the game and leaks into real-world economies. 
The concept of leakage applies on friendship, love and sex as well, which I 
exemplify. By showing how players simultaneously uphold a multitude of 
positions, online as well as offline, I want to create an understanding of 
World of Warcraft that both includes repetition and difference. It’s neither 
utopia nor mimesis, but a virtual platform with a unique set of premises 
from which the players produce meaning and culture that isn't confined to 
these virtual spaces.  
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6. Unwritten rules, Social Norms and Online Role-Playing Games. 
 

When entering World of Warcraft one is expected to learn not only the game 
mechanics, but also all the things allowed by the code but yet prohibited by 
the norms created and upheld by the players. The social norms are basically 
enforced in a manner very much like in any culture: given a certain 
consensus the unwritten social norms regulate the players' behavior through 
sanctions when and if they are challenged. For me as an ethnographer, 
learning these codes proved to be essential for gaining acceptance among the 
other inhabitants. This task required bulks of knowledge that couldn’t be 
found in any game manual. The social norms that regulate raids, chat, 
rewards, roleplaying, trade and combat are Intentional transgressions, often 
referred to as griefing. This is an integrated aspect of the dynamic online 
culture and it can appear in various forms and shapes. Griefing often 
requires a deep understanding of game mechanics and thus it may appear 
tempting for players that search for additional challenges to engage in these 
kinds of deliberate sabotage. I illustrate griefing and transgression with 
several case studies. A guild called Serenity Now performs a massacre on the 
participants of a virtual funeral held in honor of a woman that died of stroke 
in real life. Players make videos of them stealing rewards that don’t belong to 
them (ninjaing). Finally, I discuss the woman who was traumatized after 
being a victim of a virtual rape in a MUD. Griefing is indicative of the 
dynamics and vitality of the online culture and while it certainly can lead to 
displeasing experiences for victims it can also serve as a way to expand the 
horizons of the game well beyond the developers intentions. 

7. Final Discussion 
 

Traditional understanding of games as fun, separated and free activity taking 
place in a magic circle (see for example Huizinga 1938, Callois 1958). 
Thomas Malaby (2007) claims that there are three intrinsic features that 
commonly signify play as an activity. It is separable from everyday life, in 
particular from work; it is safe, meaning that it isn’t productive nor does it 
carry consequence and finally that play is pleasurable or fun. When I 
compared my empirical material and my analysis to each of these three 
features an activity beyond playing a game took its final form. First and 
foremost, World of Warcraft doesn’t take place in a magic circle separated 
from everyday life. The many positions that players uphold, within as well as 
outside of the game, and the supposed borders between online/offline, 
real/virtual and user/avatar are according to me best described as leaking. 
Although World of Warcraft is a virtual place with certain features that grant 
unique opportunities, fact still remains that the players are constantly 
moving between a plurality of positions and that this very movement is 
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smooth and mundane. Secondly, I have shown that World of Warcraft isn’t 
safe or free of consequence. Players are the core actors that produce the 
game, which is best described as a participatory site. Without their efforts 
and their production of meaning, add-ons, fan-fiction, guides, social norms 
and values there simply would not be a game capable of immersing more 
than 12 million players. Finally I have shown that playing World of Warcraft 
means devoting oneself to something that resembles work more than “fun 
and games”. People partake in mundane, repetitive, seemingly infinite 
projects of gathering, travelling, collecting and developing their avatars, their 
guilds or their raids. Such activities may be rewarding but certainly not 
always fun in the traditional sense. Contrary to common belief, the fact that 
playing World of Warcraft at times resembles work is deeply interconnected 
to the games longevity and the passion that it potentially can generate. While 
some scholars have criticized the developers for incorporating protestant 
work ethics into the game design I argue that the players themselves produce 
the meaning they wish to attain, thus avoiding alienation. The core of my 
interest revolves around players being social laborers, producing a livable 
virtual space and then willingly investing great portions of time and 
creativity in this world they built for themselves. World of Warcraft is a 
serious game.  
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Bilaga 1: 
 

ORDLISTA 
 
Ability/Färdighet: Varje klass (se klass) har tillgång till mängder av olika 
färdigheter, också kallat spells. 
Achievement: En typ av spel-i-spelet som introducerades 2008. Att samla 
achievements kan innebära att överleva ett högt fall, att ha 40 olika mounts 
(se mounts) eller något annat. Achievements genererar achievementspoints, 
titlar eller objekt. 
Add-on: En användarskapad kod som modifierar funktionaliteten eller 
estetiken i användargränssnittet.  
afk: En förkortning som står för Away From Keyboard. Detta uttryck 
används typiskt då spelare lämnar datorn men inte går offline. 
Alchemy: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Alliance: En av de två stridande fraktionerna i World of Warcraft. 
Alt: En alternativ karaktär som spelare har en flera av vid sidan av sin 
huvudkaraktär. 
Arena: En typ av PvP (se PvP) där spelare organiserar sig i lag med namn 
och logotyp för att 2 vs. 2, 3 vs. 3 eller 5 vs. 5 möta andra lag. Vinner man 
ökar man i arenarating. Allteftersom man avancerar i rating får man tillgång 
till mer och mer exklusiv utrustning och potentiellt också titlar. 
Alterac Valley/AV: En av sex tillgängliga Battlegrounds (se Battleground). 
Alterac Valley spelas med 40 spelare på respektive sida. 
Arathi Basin/AB: En av sex tillgängliga Battlegrounds (se Battleground). 
Arathi Basin spelas med 15 spelare på respektive sida. 
atm: Förkortning för At The Moment. 
Auction House/AH: Auktionshuset är en automatiserad tjänst som 
erbjuder möjligheten för spelare att köpa och sälja objekt mellan varandra. 
Azeroth: Världen som spelare befinner sig framtill level 56 då möjligheten 
att via en portal transporteras till planeten Outlands erbjuds.  
Battleground/BG: Strukturerade, målstyrda stridsfält där Alliance och 
Horde kan strida mot varandra i PlayerVersusPlayer (se PvP). 
bio: Förkortning för biological needs och betyder att spelaren behöver 
besöka toaletten. Vanligt för att förklara varför man går afk (se afk) i en 
grupp (se grupp) eller raid (se raid). 
Blacksmithing/BS: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Blizzard/Blizzard Entertainment: Speltillverkaren bakom World of 
Warcraft. 
Blood Elves/BE: En av Hordes (se horde) fem spelbara raser (se ras). 
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Boss: Det finns huvudsakligen två typer av fiender i World of Warcraft: 
mobs (se mobs) och bossar. Medan mobs oftast utgör en mindre utmaning 
så är bossarna svårare och ger också större belöningar om de besegras. 
brb: Förkortning för Be Right Back.  
brt: Förkortning för Be Right There. 
btw: Förkortning för By The Way. 
Buff: Alla klasser (se klass) har en eller flera egenskapsförbättrande magier 
som kan kastas på andra spelare. 
Burning Crusade/TBC: En expansion till World of Warcraft som 
lanserades 2007. 
Chattkanal: Spelare har tillgång till olika många chattkanalar beroende på 
vilken plats eller vilken grupp (se group/grupp), guild (se guild) eller raid 
(raid) de befinner sig. Exempel är partychat, raidchat, tradechat, general 
chat, Looking For Group chat (se LFG) och Battleground chat (se 
Battleground). 
Cooking: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Corpse Camping: En typ av ”griefing” (se grief) som innebär att spelare 
vaktar en annan spelares lik för att kunna döda denne igen vid återfödelse. 
Corpse Run: Resan som spelare måste företa sig i form av ett spöke för att 
ta sig till sin döda kropp och återfödas. 
Craft: Att crafta något innebär att med vissa material (se material) och en 
viss kunskap i trade skills (se trade skills) skapa ett objekt. 
cya: Förkortning för See you. 
Death Knight/DK: Den senaste av de tio valbara klasserna (se klass). 
Introduceras med expansionen Wraith of the Lich King (se Wraith of the 
Lich King) 2008. 
Disconnect/Disco/Link Dead: Ord för när en spelare tappar kontakt 
med servern och ofrivilligt forceras offline. 
dps: Förkortning för Damage Per Second som via add-ons (se add-ons) 
mäter hur hög skada en spelare infogar sin fiende per sekund. 
dkp: Förkortning för Dragon Kill Points vilket är ett sätt för en 
semipermanent raidgrupp att fördela poäng som kan spenderar på loot (se 
loot). 
Draenei: En av Alliance (se alliance) fem spelbara raser (se ras). 
Druid: En av de tio valbara klasserna (se klass). 
Dwarves: En av Alliance (se alliance) fem spelbara raser (se ras). 
eBayer: Kränkande beskrivning på spelare som antyder att de köpt sin 
avatar på en nätauktion.  
Enchanting: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills) 
Engineering: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills) 
Emote: Förprogrammerade, skriptade känslor och aktioner som erbjuder 
ett sätt att uttrycka sig som inte är skrift. Skriver man /wave kommer 
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avataren att vinka och skriver man /threaten så kommer ens avatar att hota 
den avatar som är markerad. 
Epic: Populärt ord som beskriver de mest högkvalitativa objekten. Kan 
också användas som förstärkningsord som i uttrycken ”epic fail” och ”epic 
win”. 
Exp/Experience Points: Står för erfarenhetspoäng som spelare belönas 
för vid dödandet av mobs (se mobs) eller vid inlämnandet av quests (se 
quest). Dessa samlar spelare för att nå högre level (se level). 
Eye of the Storm/eots: En av sex tillgängliga Battlegrounds (se 
Battleground). Eye of the Storm spelas med 15 spelare på respektive sida. 
Farm/farming: Repetitiv samlande av guld, erfarenhetspoäng (se exp), 
rykte (se rep), honorpoäng (se honorpoints), achievements (se 
achievements) eller objekt.  
First Aid: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills.) 
Fishing: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Fraktion/Faction: World of Warcraft har två stridande fraktioner Horde 
(se Horde)och Alliance (se Alliance). 
ffs: Förkortning för For Fucks Sake.  
ftw: Förkortning för For The Win. Används som ett uppmuntrande pårop, 
om tillexempel avatar X gör en allmänt uppskattad insats i en grupp så kan 
det stå: ”X ftw!” 
FU: Förkortning för Fuck You. 
fugly: Förkortning för Fucking Ugly. 
gj: Förkortning för Good Job. Kan användas sarkastiskt såväl som 
uppriktigt.  
gg: Förkortning för Good Game. Kan användas sarkastiskt såväl som 
uppriktigt.  
GM eller Gamemaster: Blizzards representanter i spelvärlden som via 
tickets (se tickets) assisterar spelarna med olika spörsmål. Kan också står för 
Guild Master, vilket är den i högst rank i en guild (se guild). 
Ganking: Ursprungligen använt för att döda låg levelspelare eller att 
upprepade gånger döda samma spelare men kan också användas som ett 
samlingsbegrepp på att attackera spelare . 
Gear: Typisk benämning på utrustning. 
Gnomes: En av Alliance (se alliance) fem spelbara raser (se ras). 
Grief/griefing: Intentionellt brott mot en norm som utförs för griferns 
nöje och offrets misnöje. 
Grind/Grinding: Se Farm/Farming. 
Group/grupp: Beteckning för en temporär grupp bestående av två till fem 
spelare. Ibland används också team eller party. 
Gold Farmer: Spelare som samlar guld för att sälja det för konventionell 
valute. 
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Guild: Typ av organisation som spelare av olika anledningar delar med 
varandra. En guild har typiskt ett namn, en bank, en tabard (se tabard), en 
chattkanal (se chattkanal), en hemsida och en hierarki. 
Herbalism: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Honor Points/honor: Typ av valuta som genereras genom att döda andra 
spelare eller genom att delta i Battlegrounds. 
Horde: En av de två stridande fraktionerna. 
Humans: En av Alliance (se alliance) fem spelbara raser. 
Hunter: En av de tio valbara klasserna (se klass). 
idc: Förkortning för I Don’t Care. 
imo: Förkortning för In My Opinion. Ibland används imho vilket i sin tur är 
en förkortning för In My Humble Opinion. 
inc: Förkortning för Incoming som används för att beskriva om en eller flera 
mobs (se mob) eller spelare är på ingående. 
In character/IC: Beteckning för att stanna i sin karaktär och agera på ett 
rimligt sätt utifrån historia, klass (se klass) och ras (se ras). IC kan också 
användas som förkortning för I See. 
Inscription: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Instans/Instance: En avskild plats där spelare vanligtvis slåss mot bossar 
(se boss) och löser quests (se quests). Kan också kallas för dungeons eller 
raidinsanster ifall de kräver tio eller fler spelare för att klara när de 
implementeras. 
IRL: Förkortning för In Real Life. 
Isle of Conquest/ioc: En av sex tillgängliga Battlegrounds (se 
Battleground). Isle of Conquest spelas med 40 spelare på respektive sida. 
Jewelcrafting/JC: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Kill Steal/KS: När en spelare attackerar samma mob (se mob) som en 
annan spelare och minskar eller stjäl dennes erfarenhetspoäng (se exp) eller 
loot (se loot). Detta är på grund av speldesign svårare i World of Warcraft än 
exempelvis EverQuest och Anarchy Online. 
Kite: Beskriver akten av att lura en mob (se mob) eller en boss (se mob) att 
följa en spelare genom att regelbundet inflika skada och hålla ett visst 
avstånd till fienden. Om en spelare kitear en fiende och lurar den att 
attackera en annan spelare kallas det för training. 
k/kk. Förkortning för ok eller ok ok. 
Klass/Class: World of Warcraft har tio klasser. 
Lag: Fördröjningen som uppstår mellan en spelares handling och serverns 
registrerande av densamma och vice versa. 
Leatherworking: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Level: De flesta onlinerollspel har ett levelsystem i vilket man startar på 
nivå ett för att sedan klättra allteftersom man erhåller erfarenhetspoäng. I 
World of Warcraft var nivåspannet mellan 1 och 80 då jag slutade men 
expansioner (se expansion) höjer vanligtvis taket. Befinner man sig inte på 
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rätt level kan man inte ta sig till vissa platser och heller inte utrusta sig med 
viss gear (se gear).   
LFG: Förkortning för Looking For Group. 
LFM: Förkortning för Looking For Member.  
LFR: Förkortning för Looking For Raid. 
lol: Förkortning för Laughing Out Loud.  
Loot: Mobs (se mobs) och bossar (se boss) bär vanligtvis på objekt som 
spelare kan ta ifall de dödar fienden ifråga. 
Macro: Programmeringsterm som beskriver spelarskapade skripts som  kan 
automatisera ett meddelande, en kedja av färdigheter (se ability) och en 
mängd andra funktioner.  
Mage: En av de tio valbara klasserna (se klass). 
Material/Mats: Benämning på ingredienserna som behövs för att crafta 
(se crafta) ett trade skill (se trade skill) föremål. 
Mining: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Misstell/MT: En ursäkt som används då man skickat ett whisper (se 
whisper) till fel person. 
MMORPG: Förkortning för Massively Multiplayer Online Role-Playing 
Game. 
Mob: Förkortning för mobila objekt vilket hänvisar till NPC:s (se NPC) och 
de ickespelarstyrda monster man slåss mot i World of Warcraft. 
Mod: Se Add-on. 
Mounts: Olika riddjur som spelare kan åkalla för snabbare transport. Vissa 
mounts kan flyga (Flying Mounts) medan andra är markbunda (Ground 
Mounts). 
MUD: Förkortning för Multi-User Dungeon eller Mutil-User Domain. Dessa 
var de första virtuella världarna, vilka var textuella. 
Nerf: Term som beskriver när speltillverkaren reducerar kraften i ett objekt, 
en klass (se klass) eller en färdighet (se ability). Kan också användas som ett 
utrop (nerf warriors!) i en talsituation ifall man tycker att något är 
overpowerered (se overpowered).  
Newbie/Noob/Nab: Namn på nya, oerfarna eller inkompetenta spelare. 
Night Elves: En av Alliance (se alliance) fem spelbara raser (se ras). 
Ninja: Beskrivning av akten att stjäla loot (se loot) från en boss (se boss) på 
ett sätt som inte stämmer med lootreglerna satta av den aktuella gruppen. 
Ninja är en typ av grief (se grief). 
nn: Förkortning för Night Night. 
np: Förkortning för No Problem. 
Non-Player Character/NPC: En förprogrammerad, ”ickespelar” avatar 
som spelare på olika sätt kan interagera med. 
ofc: Förkortning för Of Course. 
omw: Förkortning för On My Way. 
Orcs: En av Hordes (se horde) fem spelbara raser (se ras). 
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Out of Character/OOC: Motsatsen till In Character (se in character). 
Används då spelare talar ”utanför” sin avatars förväntade beteende.  
Overpowered/OP: Term som används då spelare tycker att ett objekt, en 
klass (se klass) eller en färdighet (se ability) är oproportionerligt stark. Något 
som är ”op” vill man ska nerfas (se nerf). 
Paladin: En av de tio valbara klasserna (se klass). 
Preformed: På förhand formerade raider till Battegrounds (se 
battleground). 
Priest: En av de tio valbara klasserna (se klass). 
Pick-up groud/pug: Slumpmässigt eller löst sammansatta grupper till 
instanser (se instanser) eller Battlegrounds (se battlegrounds). 
PvE: Förkortning för Player versus Environment som står för spelare som 
slåss mot mobs (se mob). 
PvP: Förkortning för Player versus Player som står för spelare som slåss mot 
andra spelare. 
Quests: Ett typ av uppdrag som spelare kan acceptera att sig an för 
belöningar i form av guld och/eller erfarenhetspoäng (se exp). 
Raid: Alla grupper som överstiger fem spelare. En raids storlek beror på 
svårigheten i utmaningen och kan vara allt mellan 10 till 40 spelare. 
Ras/race: World of Warcraft består av tio olika raser, fem vardera för de 
två fraktionerna de är allierade med. Alla raser har specifika färdigheter 
kallat Racial Abilities/Racials. 
Res/Rez: Förkortning för Ressurection som betyder återfödelse. 
Reputation/Rep: Spelare har olika ställning med olika grupperingar som 
kan öka eller sjunka beroende på ens handling. Är man exempelvis exalterad 
med en gruppering kan man erhålla speciella objekt eller titlar. 
RL: Förkortning för Real Life. 
rofl: Förkortning för Rolling On Floor Laughing. 
Roll: Att ”rulla” på ett föremål betyder att antingen manuellt skriva 
kommandot /random 100 eller använda spelets egen tärning för att avgöra 
vem som looten tillhör (se loot). 
Rogue: En av de tio valbara klasserna (se klass). 
RMT: Förkortning för Real Money Trade, alltså att sälja virtuell valuta för 
verklig valuta. 
RP: Förkortning för role playing eller rollspelande. 
Server: World of Warcrafts spelarbas är uppdelad i olika typer av servrar, 
eller realms. Tillgängliga typer av servrar är:  PvE (se PvE), PvP (se PvP), RP 
(se RP) och RP-PvP (roleplaying-pvp). 
Shaman: En av de tio valbara klasserna (se klass) 
Skinning: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Soulbound: Ett lootat (se loot) föremål som inte kan bytas mellan spelare. 
Också känt som Bind-On Pickup. 
Soz: Förkortning för sorry. 
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Tailoring: En av 14 tillgängliga trade skills (se trade skills). 
Taurens: En av Hordes (se horde) fem spelbara raser (se ras). 
tbh: Förkortning för To Be Honest. 
The Strand of the Ancients/sota: En av sex tillgängliga Battlegrounds 
(se Battleground).  The Strand of the Ancient spelas med 15 spelare på 
respektive sida. 
Trade Skills: World of Warcraft erbjuder spelare att välja bland 14 Trade 
Skills, vilka är spelets yrken/professions. Bortsett från Fishing (se fishing), 
Cooking (se cooking) och First Aid (se first aid) så kan samme spelare endast 
behärska två Trade Skills åt gången. Färdigheten för Trade Skills sträcker sig 
i nuläget mellan 1 och 450. 
Trolls: En av Hordes (se horde) fem spelbara raser (se ras). Kan också 
hänvisa till spelare som medvetet lurar andra spelare (relaterat till grief). 
Undeads: En av Hordes (se horde) fem spelbara raser (se ras). 
User Interface/UI: Användargränssnitt som spelare interagerar med 
spelet med. 
Warlock: En av de tio valbara klasserna (se klass). 
Warrior: En av de tio valbara klasserna (se klass). 
Warsong Gulch/WsG: En av sex tillgängliga Battlegrounds (se 
Battleground). Warsong Gulch spelas med 10 spelare på respektive sida. 
Whisper: Ett privat meddelande som oberoende av geografisk närhet kan 
skickas mellan två spelare. 
Wipe: Begrepp som beskriver då hela raiden (se raid) dör. 
Wrath of the Lich King: En expansion till World of Warcraft som 
lanserades 2008. 
WTF: Förkortning för What The Fuck. 
WTS: Förkortning för Wanting To Sell som används då spelare vill sälja 
objekt till andra spelare. 
WTT: Förkortning för Wanting To Trade som används då spelare vill byta 
objekt med andra spelare. 
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