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Abstract 

 

Datorspelet World of Warcraft har växt något enormt i popularitet sedan det kom 2004. Idag 

är det den största mötesplatsen på nätet med användare över hela världen. När vi möter 

användare på nätet är det precis som i verkligheten viktigt för oss att framställas på det sätt vi 

helst vill. Vi spelar en roll och bygger en identitet.  Spelet erbjuder en alternativ, virtuell värld 

åt oss och det som är intressant för mig är att se på vilket sätt detta påverkar våra möjligheter 

till detta. Om en alternativ värld ger oss alternativa möjligheter. Jag vill dels se närmare på 

Blizzard, spelföretaget bakom spelet, och vad de givit oss för förutsättningar. Dels ska jag 

genom mitt agerande med andra användare ta reda på vad som kan vara viktigt för dem i deras 

identitetsskapande.
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Inledning 

 

5 juni 1993 fick jag min första TV-spelskonsol i 8-års present. Det var en Sega Megadrive 

med 16-bitarsgrafik. Det var det mest fantastiska jag sett dittills i mitt liv. De flesta spelen till 

konsolen var spel där man sprang på olika plattformar och hoppade över stup. Även om de 

inte erbjöd så mycket mer än så, var de roliga i all sin enkelhet. Mitt intensiva spelande fick 

mina föräldrar att tycka att jag borde gå ut och umgås med mina kompisar också, att spelandet 

kunde förstöra det sociala livet för mig. Den 23 september 2004, över tio år senare, släppte 

dataspelsföretaget Blizzard MMORPG-spelet World of Warcraft.
1
 MMORPG står för 

Massively multiplayer online role-playing game, vilket är ett spel där ett stort antal spelare 

interagerar med varandra i en virtuell värld. Spelaren intar rollen som en fiktiv karaktär och 

tar kontroll över dennes handlingar. MMORPGs är spel där en grupp personer spelar 

tillsammans och spelvärlden fortsätter existera och utvecklas även när användaren inte är 

närvarande. Denna värld underhålls oftast av företaget som skapat spelet.
2
 I det här fallet heter 

företaget Blizzard. 

World of Warcraft eller ”Wow”, som spelare ofta väljer att
 
förkorta spelet som, är det fjärde 

spelet som släppts i Warcraftserien, en serie som först började med Warcraft: Orcs & 

Humans 1994.
3
 Handlingen utspelar sig på planeten Azeroth. Varje månad betalar man en 

avgift för att kunna fortsätta spela.
 
Flera expansionspack har släppts, alltså nya versioner av 

spelet med tillagda spelfunktioner. Det senaste som hette Wrath of the Lich king, och kom 

hösten 2008.
4
 

I och med den ökade internetanvändningen så har alltså spelandet i allt större utsträckning 

flyttats till nätverksarenan. Spel som Wow är inte sådana man spelar endast för sin egen 

rekreation utan tillsammans med andra spelare runt om i världen som sitter uppkopplade. Från 

att ha ansetts vara en asocial företeelse har dataspelandet i och med spel som just detta blivit 

en social mötesplats för alla som har tillgång till en dator och en internetanslutning. Spelen 

har också utvecklats något enormt sedan 16-bitskonsolen kom på 90-talet. Nu finns inga 

                                                 
1
 http://us.blizzard.com/en-us/games/wow/ 

2
 http://www.worldofwarcraft.com/info/faq/general.html 

3
 http://us.blizzard.com/en-us/games/legacy/ 

4
 http://us.blizzard.com/en-us/games/wrath/ 
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begränsningar i ditt rörelsemönster och interagerande.  

 

 

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att få mer frihet i spelandet. Nu kan du med 

din spelkaraktär röra dig i alla riktningar i en oändligt stor värld som spelföretaget ständigt 

utvecklar. Du interagerar inte bara med spelet utan med andra spelare i den. Detta gör att 

spelarens identitet blir allt viktigare eftersom det är i vårt socialiserande som vi formar vilka 

vi är och visar upp de vill vara. När spelet också är en mötesplats blir det allt viktigare som 

spelare att tänka på vilken roll som intas när man spelar. Denna roll behöver inte vara lik den 

man har i verkliga livet, utan kan existera bara i spelvärlden om man så vill. Som 

spelanvändare kan man få sin identitet definierad genom spelet och även skapa en identitet i 

den spelkaraktär man skapar och styr. Forskning kring detta började dyka upp på 1990-talet 

då sociologer som tidigare undersökt fysiska mötesplatser började få intresse för dessa 

virtuella mötesplatser. 

 

 

Bland forskare kring identitetsskapande på internet återfinns Sherry Turkle. I boken Leva 

online skriver hon om hur internetanvändare interagerar som rollfigurer i en fantasivärld de 

skapat själva. De skapar sina karaktärer och lever genom dem i deras alternativa verklighet. 

De agerar som författare åt sina egna och andras liv.
5
 Hennes betraktelser över spel och 

internetvärlden är värdefulla för min undersökning, men mycket har förändrats sedan hennes 

bok gavs ut 1995. Programmen på den tiden var endast textbaserade och därför inte visuella. 

Nu kan man se sin karaktär och världen man rör sig i. Annan tidigare forskning kring spelet 

återfinns i boken Digital culture, play and identity av Hilde G. Corneliussen and Jill Walker 

Rettberg, där de sammanställer flera författare från olika länder och deras analyser av spelet.
6
  

I WoW väljer man en varelsegrupp att tillhöra och tar på sig rollen som denne karaktär i 

spelets värld. Det är just roller och identitetsskapande som denna uppsats kommer att gå in på. 

Hur fritt vårt rollspel kan röra sig.   

 

 

 

 

                                                 
5
 Sherry Turkle, (1995), Life on the screen, Massachusetts Institute of technology  

6
 Digital culture, play and identity, (2008), Hilde G. Corneliussen and Jill Walker Rettberg, MIT Press, 

Cambridge London 
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Syfte  

 

 

Syftet är att undersöka hur Blizzard valt att framställa sina karaktärer och programmerat sin 

värld och dess visuella uppbyggnad. Om de genom denna vill att vi ska uppfatta 

omgivningens strukturer på ett visst sätt och vad detta innebär för vårt formande av den 

karaktär vi vill spela i spelet. Hur mycket kan vi styra vårt formande själva och hur mycket 

har de redan begränsat vårt formade genom deras konstruktion av spelet? Detta utreds med 

mitt första teoretiska perspektiv, visuell kultur. 

För att vidare undersöka vårt identitetsskapande har jag valt ett identitetsperspektiv. Vad detta 

svårdefinierade begrepp innebär kommer jag förklara ytterligare i teoridelen. Men man kan 

kortfattat säga att det handlar om hur vi vill uppfatta oss själva och hur vi vill att andra 

uppfattar oss. I detta fall går det i första hand ut på vilka vi vill vara i spelet och sekundärt 

kommer frågan hur andra spelare uppfattar oss i vårt agerande. Identitet som teori går inte att 

förklara utan underliggande aspekter såsom genus och etnicitet, varför de också kommer att 

användas i samma undersökning. Jag kommer att applicera teoretikernas idéer på allt jag ser i 

spelet. Vad alla dessa perspektiv innebär kommer jag att förklara utförligare i teoridelen.  

En vidare undersökning kommer även föras om tiden och möjligheten finns. Den delen 

kommer i så fall bestå av att titta på hur min identitet upprätthålls i interaktion med andra 

spelare av spelet. Det jag tänkt undersöka är hur min identitet kan bekräftas när man 

interagerar med andra i spelet. Jag är medveten om att min tid är begränsad och att detta 

kommer att påverka min undersöknings räckvidd. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka möjligheter ges vi som spelare av Blizzard till att bygga en identitet i Wow? 

Vilka begränsningar finns i deras konstruering av spelet? 

Hur blir jag som spelare bemött beroende på min identitets framställning? 
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Teoretiskt perspektiv 

Visuell kultur 

 

 

I Visuella spår – Bilder i kultur- och samhällsanalys, beskriver Anna Sparrman, Ulrika Torell 

och Eva Åhrén Snickare visuell kultur som bildstudier. Bilder som finns i reklam, fotografier 

och veckopress är alla material som kan användas i dessa studier som oftast rör kultur och 

samhällsvetenskaplig forskning.
7
 Det är inte i huvudsak bilden som analyseras utan de 

kulturella och sociala sammanhang som den skapats i. Detta kallas kontextualisering.
8
 Det 

hela började historiskt sett med ett ökat intresse för bildstudier bland forskare. Dessa forskare 

hade uppmärksammat att den visuella kommunikationen var den som hade störst påverkan på 

oss när det gällde skapandet av kulturella värderingar och normer. Innan hade nästan endast 

textbaserad forskning förts och därför blev detta nyskapande. Visuella medier såsom teven 

och datorn har bidragit till denna ökning. Andra fält inom området såsom kulturstudier eller 

cultural studies visar hur bilder skapar livsideal och identiteter. Den visuella sfären är inte 

bara en produkt av en kultur utan en meningsskapande kultur. Inom feministiska studier och 

genusforskning har detta fält visat sig väldigt användbart.
9
 Då jag kommer gå in på 

genusforskning i mitt identitetsavsnitt känns kopplingen relevant. 

 

I boken Practices of looking beskriver Marita Sturken och Lisa Cartwright att de medier som 

kommunicerar visuellt är de mest dominerande medierna. En dator har från att ha varit ett 

textbaserat verktyg blivit en alltmer visuell produkt. Att se, känna, höra och uppleva har 

blivit allt viktigare för oss som användare. Genom all kontakt med visuell media så skapas 

mening dels av aktörerna bakom dessa bilder och av oss själva när vi kommer i kontakt med 

materialet. Bildens mening är inte något som bara skaparen själv kan bestämma utan ligger 

lika mycket i betraktarens ögon. Vidare varierar betraktarens uppfattning av bilden beroende 

på dennes kulturella bakgrund. Tolkningen av produkten är alltså en viktig del av den 

meningskapande processen och är något som kan variera mellan en enskild individ och den 

kulturella grupp denne tillhör. Det kan nämligen finnas en person vars åsikt är starkare och 

                                                 
7
 Anna Sparrman & Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare, (2003), Visuella spår – Bilder i kultur- och 

samhällsanalys, Studentlitteratur, Lund sid 8 
8
 Sparrman, sid 10 

9
 Ibid. sid 12-15 
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lättare kan påverka de andra i gruppen. 

  

 

All information som media eller dylikt sänder ut ges en mening av mottagaren. Mottagaren 

bygger i sin tur sin uppfattning på de normer och värderingar dennes samhälle är uppbyggt 

på. Sturken/Cartwright menar vidare att medierna inte är neutrala i sina budskap utan sätter 

sin färg på informationen de sänder ut.
10

 Vad som är intressant för min uppsats är hur 

Blizzard sänder ut information till oss i dataspelsmediet och hur denna information kan ge 

oss uppfattningar om hur vi ska vara. Vad vi vill vara, tror oss vilja vara eller känner oss 

tvungna att vara utgör det som blir vår identitet. Då jag i spelet ska kunna ges en helt ny 

identitet är det intressant att se hur mycket spelets bildspråk kan begränsa mig. Det jag ska 

göra nu är att förklara vad en identitet kan beskrivas som.  

 

Identitet 

 

Identitet är ett svårdefinierat begrepp. Men sociologen Jonas Stier beskriver det bra i sin bok 

Identitet. Han skriver att en individs identitet kan liknas till ett porträtt av vad denne är. Att 

det dels handlar om ett självporträtt, alltså den individen tror sig vara och dels vad andra 

personer uppfattar denne som. Att fler konstnärer är med och målar porträttet. Detta porträtt 

blir dock aldrig fulländat utan består av alla konstnärernas visioner tillsammans. Alltså går det 

inte_att_förklara_en_identitet_som_något_statiskt,_utan_mer_flytande.
11

 

 

Han skriver vidare att en identitet bara kan bli meningsfull när den kontrasteras mot något 

annat eller någon annan. Alltså först när det sätts i relation till något kan man definiera dess 

innebörd. Man kan ha en egen uppfattning om vem man är, men man är samtidigt något för 

andra.
12

 En person med annan religiös eller kulturell bakgrund än sin omgivning kan kännas 

sig starkare i sin egen identitet när den sätts i relation till de andras
13

. Man kan alltså vara fullt 

medveten om vad andra människor har för tankar och fördomar om en själv och på så sätt 

definiera sig genom dem. En annan syn på identitet som varit framträdande inom 

psykologiforskningen är att vi formar vår identitet efter våra fysiska och biologiska 

förutsättningar. Att vi skulle vara födda till något och därför vara det. Detta kallas en 

                                                 
10

 Marita Sturken, Lisa Cartwright, (2005), Practises of looking, Oxford university press, s. 1-6 
11

 Jonas Stier, (2003), Identitet – Människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, s. 14-15 
12

 Stier, s. 17-19 
13

 Ibid, s. 49 
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essentialistisk syn
14

, något som kritiserats inom bland annat genusforskning. Jag kommer 

redogöra för den kritiken i mitt avsnitt om genus.  

 

Stier väljer vidare att dela in identitetskapande i olika delar som måste förstås. Bland annat 

talar han om kroppen. Det första vi ser när vi möter människor är kroppen och det är också 

genom den vi skapar oss en bild av vem personen är. Kroppen utgör också en del i vårt 

identitetsskapande eftersom den säger mycket om vilka vi är. Det kan handla om vilken ålder 

vi har och vad som en person i just det skedet av livet förväntas kunna. Stier skriver också att 

synen på kroppen måste kunna ses i ljuset av det sociala och kulturella sammanhanget. Teve, 

reklam och veckotidningar talar varje dag om för oss hur vi ska kontrollera vårt utseende och 

våra drifter efter det som vårt samhälles värderingar tillåter. Ervin Goffman, som jag senare 

kommer presentera i rollavsnittet, har kallat det avvikande utseendet för ”den kroppsliga 

stigman”.
15

 En person som till exempel är missbildad och ser annorlunda, kan bemötas på ett 

visst sätt av andra personer. De skapar sig en uppfattning om personen bara utifrån dennes 

utseende. Därför blir det allt viktigare för oss i dagens samhälle att forma vårt yttre, då 

mycket av vår förväntade identitet sitter i det. Något annat som är viktigt är på vilket sätt vi 

väljer att forma oss. Idrottar man så skapar man identitet genom den sport man utövar. Man 

blir en fotbollsspelare eller bandyspelare. I anslutning till de andra människor som också utför 

samma idrott får man också en bekräftelse på att man intagit den identiteten. 

 

 

Könsidentiteten är en annan del. Den utgår ifrån föreställningar om fysiologiska och 

anatomiska skillnader mellan kvinnor och män. Det handlar om att människor runt omkring 

oss förväntar sig att vi beter oss på ett speciellt sätt på grund av vårt kön. Lever vi inte efter 

dessa förväntningar så ignoreras eller straffas vi. Anpassar vi oss däremot till 

könssocialiseringen så uppmuntras vi av omgivningen.
16

 Dessa bottnar i sociala, kulturella 

och traditionella konstruktioner. Vad som förväntas av oss kommer jag att gå in på i 

genusavsnittet senare. 

 

 

Vår etnicitet är också en viktig del av vilka vi definierar oss som, i alla fall i traditionellt 

sociologiskt perspektiv. En etnicitet kan ses som en identitet som delas av flera människor. 

                                                 
14

 Jonas Stier, (2003), Identitet – Människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, s., s. 20 
15

 Stier, s. 45-47 
16

 Ibid, s. 62-63 
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Det är också en uppfattning om att ett visst antal människor har en gemensam kultur som gör 

att de håller ihop. Denna sammanhållning kan markeras genom ett gemensamt språk, tradition 

eller ideologisk uppfattning. Detta sätter upp riktlinjer för hur vi ska och bör handla som 

människor. Något som kan skapa problem då vi alla är olika och inte i alltid kan anpassa oss 

till dessa riktlinjer. Vi kan också bli begränsade i vårt tankesätt på grund av att vi bara lärt oss 

att tänka på ett visst sätt i just vår kultur. Man kan få svårt att förstå omvärlden utan att utgå 

från sin egen kultur i första hand. Detta kallas etnocentrism.
17

 

 

En identitet är alltså resultatet av allt vi tror på och vill vara. Det jag vill se i min 

undersökning är om jag får de förutsättningar jag vill ha för att få min spelkaraktär att bli den 

jag vill att den ska vara. Ett annat avsnitt jag tänkt ska innefatta identitetsperspektivet är 

sociala roller och hur man väljer att framställa sig själv gentemot andra. Vilka roller vi spelar 

i olika sammanhang och hur det definierar oss som personer. I detta fall blir avsnittet viktigt 

då jag definierar min karaktär. 

 

Roller 

 

 

En känd forskare inom området är sociologen och antropologen Erving Goffman. Hans bok 

Jaget och maskerna beskriver bra vad roller kan ses som. Att spela en roll innebär att en 

person framställer sig på ett visst sätt framför andra personer för att ge dem en uppfattning om 

vem denne är. Goffman menar att personen till exempel kan vilja visa för andra i dennes 

omgivning att denne besitter vissa speciella egenskaper. Först genom andras ögon kan dessa 

egenskaper definieras hos personen. Det handlar om att manipulera andra människors 

föreställningar om en själv som individ för att genom dem bli den man vill vara. Att få dem 

att tro att man är på ett visst sätt. Detta kan leda till att man genom bemötandet av andra själv 

blir övertygad om att man är den man till en början bara ville ge sken av att vara.  

 

 

Personen blir då ett med rollen den spelar. Man kan också beroende på sin position lura andra 

människor genom sin roll. Läkaren kan till exempel ge patienter placebos (blindtabletter) för 

att hålla dem lugna. Patienten har redan köpt uppfattningen om läkarens roll och kan då ta 

                                                 
17

 Ibid, s. 66-68 
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tabletterna trots att de är ineffektiva. Patienter kan i sin tur hitta på falska symtom för att inte 

få vårdare förvirrade när de ser att de beter sig som vanliga människor.
18

 Man intar en 

position genom att ta på sig en viss roll, något som kan kännas meningsfullt för oss som 

människor. 

 

Goffman talar om en främre och bakre region i vårt medvetande. I den främre regionen utförs 

själva skådespelet och rollgestaltningen. Vi är dom vi vill att folk ska uppfatta oss som och 

spelar de roller vi tänkt vara likt teaterskådespelare på en scen. Här anpassar vi oss också efter 

normer och värderingar som ges oss som individer trots att vi kanske inte vill det innerst inne. 

Man kan säga att det vi är ”innerst inne” är det Goffman beskriver som den bakre regionen. 

Här är vi utanför våra roller och ser på hur vi lägger upp vårt eget framträdande precis som 

skådespelare i omklädningsrummet. Detta är också en plats där vi kan slappna av för en stund 

och gå ur rollspelet. Bakre regionen kan ses som det som händer i det dolda hos individen. 

Det som ingen annan får reda på.
19

  

 

 

Regionbaserat uppträdande kan också betyda hur vi spelar olika personligheter i olika miljöer. 

Till exempel uppträder vi olika i hemmet, på arbetsplatsen eller ute i spelvärlden. Tillika kan 

man tala om rollen som spelare och spelarjag som två olika regioner. Jag ser min spelarroll 

som min bakre, riktiga region, medan spelkaraktären jag går in som är den främre, agerande 

parten. Min avsikt är att se vilken roll denne karaktär förväntas ha både av spelföretaget och 

av andra användare. Måste vi anpassa vårt yttre framträdande åt spelets uppbyggnad eller av 

andra spelares förväntningar. Min bakre regions roll är att som betraktare se vad som händer 

med min karaktär och de utomstående faktorerna, men också att undersöka hur jag bemöts 

som spelare. 

 

 

Genus 

 

Skillnad mellan kön och genus ligger till grund för all feministisk teoribildning. Toril Moi 

förklarar, i sin artikel ” Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori”, kön som något 

biologiskt och givet människan från födseln, medan genus är något som vi konstruerat 

                                                 
18

 Erving Goffman, (2004), Jaget och maskerna, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm, s. 26 
19

 Goffman, s. 97-102 
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genom att sätta normer och värderingar på varandra i vårt samhälle. Dessa normer och 

värderingar kan skilja sig beroende på den kulturella kontexten. Hon utgår från filosofen 

Simone de Beauvoir, en av de främsta inom området och som lagt grunden för dagens 

genusforskning. Beauvoir skrev om kön som en social och kulturell konstruktion. En 

identitet vi skapar genom förväntningar på oss. Moi delar vidare upp kroppen som dels en 

”situation” och dels en ”levd erfarenhet”. Att vi dels har vissa biologiska förutsättningar som 

formar oss och ger oss möjlighet att bli det vi vill vara och att vi dels formas av vår 

interaktion med omvärlden. Moi menar att vi måste frångå essentialistisk tänkande när vi 

talar om män och kvinnor. Att sluta tro att saker är givna på grund av de biologiska 

egenskaper vi människor fötts med. Vi bör vidare sluta tänka på våra roller som något givet 

av könet vi har.
20

 

 

 

Vilka är då dessa egenskaper som vi förväntas ha. Lena Gemzöe ger exempel i sin bok 

Feminism. Hon skriver att de förväntningar som kvinnor förväntas ha är att de ska vara 

omvårdande, känslosamma, mjuka och relationsinriktade. De förväntningar som i sin tur 

finns på män är att de ska vara självständiga, förnuftiga och målmedvetna.
21

 Testosteronet, 

ett manligt hormon, gör också att de blir mer aggressiva.
22

 Män har alltid beskrivits som 

något kvinnor inte är och tvärtom. Skillnaderna har varit viktiga för vårt tankesätt. Ett 

tankesätt som ligger djupt rotat i vår västerländska filosofi. Förnuft är något män oftast 

förknippas med, vilket i sin tur gjort att kvinnor förknippats med dess motsvarighet, känsla. 

Vårt tankesätt har bidragit till att vi skapat en social könsordning där mannen har övertaget 

och kvinnan utgör dess motpart, det som är avvikande.
23

 Toril Moi beskriver kvinnliga 

sysslor som hushållsarbete, omvårdnad av barn och jaglös hängivelse medan mannen ägnar 

sig åt heroiska bragder, vetenskap och filosofi.
24

 Mannens roll blir alltså mer rörlig och aktiv 

medan kvinnans blir passiv och begränsad. Stier bekräftar också dessa föreställningar genom 

att ge sina exempel. Han skriver att män bör enligt sin omgivning vara modiga, 

beslutsamma, aggressiva och inte visa några känslor. Kvinnorna bör vara känslosamma, 

undergivna, försvarslösa och bry sig mer om sitt utseende och sitt hem.
25

 

 

                                                 
20

 Moi, Toril, “Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori” i: Res Publica 1997:1–2, s. 106-119 
21

 Lena Gemzöe (2005) Feminism, Bilda Förlag, s. 82-83 
22

 Gemzöe, s. 50 
23

 Ibid, s. 82 
24

 Moi, Toril, “Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori” i: Res Publica 1997:1–2, s. 74 
25

 Stier, s.62-63 



Wow En studie om identitetsskapande 2010-08-25    Ludvig Kyndel 

10 

 

 

Frågan i min uppsats är om Blizzard återupprättar dessa förväntningar genom att ge sina 

karaktärer samma normer att leva efter. Eftersom det finns fasta karaktärer som redan 

programmerats av spelmakarna, blir det intressant att se vilket utseenden dessa karaktärer 

fått.  Jag kommer även att se på genus i flera infallsvinklar. Hur genus konstrueras av 

spelarna, hur mitt bemötande blir beroende på mitt val av kön och hur Blizzad avgränsat 

dessa möjligheter.  

 

 

Jag har alltså valt ett identitetsperspektiv men bygger även studierna på genusforskning 

eftersom denna del också behandlar de egenskaper som bygger upp en identitet eller 

åtminstone andras föreställning om en persons identitet. Den viktigaste utgångspunkten är att 

se vad Blizzard gett oss för möjligheter att forma vår identitet och sedan se om andra Wow-

spelare låter oss upprätthålla dessa identiteter. Jag anser att genus finner sin naturliga del i 

undersökningen då den redan är välbeprövad i visuella studier. 

 

 

Fantasy-genren  

 

World of Warcraft utspelar sig i en fantasyvärld kallad Azeroth. En värld som närmast kan 

jämföras med Midgård i Tolkiens Sagan om ringen.
26

 Fantasy är benämningen på en genre 

som brukar representeras av hjältesagor med övernaturliga, sagoliknande fenomen och 

mytologi, samt det onda mot det goda.
27

 

John-Henri Holmberg skriver i sin Fantasy att genren ofta kan förknippas med drakar, 

prinsessor, trollkarlar och äventyr, men att genren egentligen vill spegla vår verklighet med en 

metaforisk motsvarighet. Detta för att göra det lättare för oss att identifiera sådant som vi 

stöter på i vår egen vardag. Hat, girighet och högmod är sådant som redan existerar i vår egen 

värld som läsare, men som vi kanske inte ser på grund av att vi inte får det tydligt beskrivet. 

Litteraturgenrens syfte är att klargöra och upplysa oss läsare om vad det är för verklighet vi 

                                                 
26

 Digital culture, play and identity, (2008), Hilde G. Corneliussen and Jill Walker Rettberg, MIT Press, 

Cambridge London, sid 118 
27

 Hilde G. Corneliussen and Jill Walker Rettberg, sid 124-125 
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själva lever i och den godhet och ondska som finns.
28

  George MacDonald var den förste 

fantasyförfattaren att tydligt definiera genren till det den är idag, men inte den författare som 

människor förknippar fantasy starkast med. Det är istället författaren JRR Tolkien och hans 

verk Sagan om ringen. Han talade om ett ”sekundärt skapande”, om att skapa en helt ny 

sekundär värld där författaren har bestämt alla lagarna. Han behöver i och med detta inte 

förhålla sig till de förväntningar som finns om berättelsen skulle utspelas i vår egen värld. 

Mycket vikt läggs istället på att författaren får läsaren övertygad om att den nya verkligheten 

känns just ”verklig” och att denne gör sig förstådd med de nya lagarna. Det handlar om att 

skapa något som ännu inte kunnat existera, som ännu inte upplevts.
29

  

Holmberg förklarar också i artikeln John-Henri Holmbergs sience fiction-, fantasy- och 

skräck-lista i Svensk Bokhandel, skillnaden mellan fantasy och liknande genrer såsom science 

fiction. 

Egentligen skiljer de sig rejält från varandra. Science fiction är i grunden realistisk: den utspelas i den 

verklighet vi känner, men spekulerar i enligt vårt kunnande möjliga vetenskapliga, tekniska eller sociala 

förändringar i historien, nuet eller framtiden. Fantasy är i grunden ickerealistisk: den utgår från en 

verklighet skild från vår, där magi, övernaturliga händelser eller mytologiska väsen kan förekomma.
30 

Walter Hirsch skriver att fantasy behandlar ödet och det övernaturliga mer då science fiction 

mer behandlar vetenskapligt belagda fenomen.
31

 I science fiction underkastar sig alltså 

författaren de normer och lagar som finns i vår egen verklighet och i traditionell 

litteraturberättande, men med en mer spekulativ utgångspunkt. I fantasy kan verklighetens 

begränsningar brytas upp och ge mer frihet åt författarens fantasi när han skapar.
32

 Detta gör 

även att författaren kan föra diskussioner kring nutida problem men med en metaforisk 

motsvarighet som gör debatten mindre laddad. 

 

Trots den enorma skaparpotential genren ger har få författare tillfört genren något nytt utan 

har istället förhållit sig slaviskt till det som blivit erkänt genom Tolkiens framgångar. Alltså 

har genren nästan egna normer för vad som nu mera kallas fantasy.
33

 World of Warcraft är 

                                                 
28

 John-Henri Holmberg, (1995), Fantasy- fantasylitteraturens historia, motiv och författare, BJT tryck AB, 

Lund, s. 9 
29

 Holmberg, s. 12-13 
30

 http://www.svb.se/lasguiden/john-henri-holmbergs-sience-fiction-fantasy-och-skr%C3%A4ck-lista hämtat 

2010-01-13 
31

 Walter Hirsch, (1970), Bilden av vetenskapsmannen i sience fictionlitteraturen. En innehållsanalys från 

Litteratursociologi, Natur och kultur, Stockholm, s. 111 
32

 Holmberg, s. 13 
33

 Ibid, s. 221-223 

http://www.svb.se/lasguiden/john-henri-holmbergs-sience-fiction-fantasy-och-skr%C3%A4ck-lista
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inget undantag, varför man lätt drar paralleller mellan Azeroth och Midgård. Här reproduceras 

modellen av det medeltida samhället, omringat av andliga väsen och övernaturliga varelser 

som Tolkien satt mallen för. Något som fantasy kritiserats för många gånger är att den blickar 

bakåt och idealiserar detta förindustriella feodalsamhälle.
34

 Frågan är om Blizzard också gör 

detta. Genre spelar roll i min begränsning av identitetskapande, då den som alla genrer har 

konventioner som måste följas.  

                                                 
34

 John-Henri Holmberg, (1995), Fantasy- fantasylitteraturens historia, motiv och författare, BJT tryck AB, 

Lund, s. 221 
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Disposition 

 

Efter att ha förklarat identitetsperspektivet och alla dess delar så kommer jag att gå in på 

metoden där jag redogör för hur jag kommer att gå till väga i min undersökning. Därefter ska 

jag ge en bakgrund till spelet och dess karaktärer. Nästa del som följer är analysdelen där 

själva undersökningen sker. Större delen av uppsatsen kommer att ägnas åt denna. Jag 

avslutar med en sammanfattande analys där jag drar slutsatser utifrån allt som jag har 

upptäckt i undersökningen. Uppsatsen avslutas sedan med en avslutande diskussion.  
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Metod 

 

Jag kommer att bedriva en deltagarobservation i spelet och mötesplatsen World of Warcraft. 

Detta innebär att jag deltar genom att spela spelet och sedan skriver ner mina iakttagelser för 

att sedan analysera dem. När jag analyserar denna plats kommer jag att använda tidigare 

forskning kring visuell kultur för att få hjälp med att tolka spelets bildanvändning. Jag 

kommer göra mycket praktiska undersökningar där jag skapar en karaktär som jag sedan kan 

röra mig i spelvärlden med. När jag spelar ska jag se hur världen och karaktärerna har byggts 

upp av speltillverkarna och vilka ideologier som kan tänkas ligga bakom strukturen. För att 

dokumentera mina upptäckter så ska jag ta skärmdumpar i spelet som pekar på saker jag 

tycker understryker min teori.  

 

 

Jag kommer dels att bygga min forskning på böcker och bland dem jag tänker använda finns 

Jonas Stiers Identitet, en bok som utgör grunden för mitt teoretiska perspektiv, identitet. 

Böcker som Lena Gemzöes Feminism och Erving Goffmans Jaget och maskerna använder jag 

för att vidare utveckla begreppets betydelse. För de andra teoretiska delarna såsom visuell 

kultur och fantasy har jag använt Anna Sparrman, Ulrika Torell och Eva Åhrén Snickares 

Visuella spår och Marita Sturken och Lisa Cartwrights Practises of looking, respektive 

Fantasy av John-Henri Holmberg. Boken Digital culture, play and identity av Hilde G. 

Corneliussen and Jill Walker Rettberg har också bidragit till min forskning då jag kunnat se 

vad som tidigare redan upptäckts kring spelet. Analyserna i denna bok har mer rört spelet som 

fenomen och inte kommit djupare in på identitetsskapandet i det. Vidare har jag sökt på 

hemsidor såsom Blizzards egna hemsida där det finns mycket bakgrundsinformation om 

spelet och artiklar på nätet. Dels gör jag egna studier och det är i dessa egna studier jag 

hoppas finna något nytt att tillföra forskningen.  

 

 

Det jag kommer göra är att plocka ut de intressantaste fallen som inträffar under 

undersökningen och de som stöder min teori. Analysen kommer att delas in i 1, vad jag ser 

och 2, hur det används. För att lättare sära på de olika delmomenten i undersökningen så 

kommer jag markera de visuellt beskrivande styckena med en 1:a i början. De stycken jag 

sedan diskuterar dessa utifrån mina teoretiska utgångspunkter, markerar jag med siffran 2. 
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Detta för att få en bättre struktur och göra texten mer läsvänlig. 

 

 

Om undersökningen förs längre kommer jag att titta på hur karaktärerna utvecklas när jag 

interagerar med andra spelare av Wow. Om de hjälper till att upprätthålla förväntningar kring 

en identitet. Här kommer jag även observera deras konversation mellan varandra och se pass 

mycket de förhåller sig till sina egna roller. Jag ska skapa flera karaktärer av olika ras och 

jämföra hur de bemöts i spelet. De kommer att framställas på olika sätt. Vissa kommer att 

vara kvinnor, andra män och ha olika namn som kommer att utmärka dem. Om det kan 

variera på grund av sådant ska bli intressant att se. En annan sak är hur fri min nya karaktär är 

i sitt agerande. Jag kommer att ta ut svängarna med denne och se vad som händer. Min 

undersökning kommer att pågå under en period av 7 månader. 
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Bakgrund 

 

Bakgrundshistorien i World of warcraft 

Historien börjar med att en epidemi drabbade världen. Epidemin gjorde att döda återuppstod 

och formade en armé kallad ”de odödas armé”. Bakom epidemin stod den ondskefulle Lich-

kungen och De fördömdas kult. Prins Arthas tog upp kampen mot armén, men föll istället 

offer för  Lich-kungens förbannelse. Nu ledde Arthas armén mot sitt eget rike och mördade 

sin egen far, kung Terenas. 

 En profet vid namn Medvhi kom och varnade människorna, orcher och andra varelser om 

kaoset som skulle komma. De fick fly till Kalimodor, en säker kontinent. Alla raserna 

förenade sina styrkor och tvingades sätta sina olikheter åt sidan. De lyckades sedan driva iväg 

de levande döda från riket och slå tillbaka mot Lich-kungen. Även om de dödliga raserna 

vunnit striden, var deras värld ödelagd efteråt. För att bygga upp allt igen fick Alliansen, som 

bildats av Människor, Dvärgar, Nattalver, Tomtar och Draeneier, ingå vapenvila med Horden 

som bestod av Orcherna, De övergivna, Taurerna, Trollen och Blodalverna.
 35

 

Orcherna grundade ett nytt hemland med hjälp av Taurerna som de kallade Durotar. Det 

återstående av alliansens styrkor bosatte sig i södra Kalimdor. De byggde hamnstaden 

Theramore utanför östra kusten, Där arbetade människorna och deras allierade tillsammans.
 36

 

Men nya spänningar har uppstått efter kaoset och kampen för överlevnad har lagt grunden för 

en ny konflikt.
37

 Härnäst kommer en presentation av aktörerna. 

 

 

Karaktärerna 

Det finns två olika fraktioner som ligger i en spänd vapenvila i denna värld, Alliansen och 

Horden. I vardera lägren finns 5 olika varelsetyper. 

 

                                                 
35

 http://www.worldofwarcraft.com/info/#character  hämtat 2009-12-20 
36

 http://www.worldofwarcraft.com/info/story/chapter5.html  

hämtat 2009-10-19  
37

 http://www.worldofwarcraft.com/info/beginners/index.html hämtat 2009-10-19 

http://www.worldofwarcraft.com/info/#character
http://www.worldofwarcraft.com/info/story/chapter5.html
http://www.worldofwarcraft.com/info/beginners/index.html
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 (Alliansens märke) 

Människa     Dvärg                 Nattalv     Tomte              Draenei 

 

 

 (Hordens märke) 

Orch      De övergivna         Taurer     Troll  Blodalv 

 

 

Alliansen 

Människa 

 

Människor har sitt hem i riket Stormwind. De är en stolt och envis ras. De har bekämpat den 

orchiska Horden i både första och andra kriget (Spelen Warcraft och Warcraft2). När de just 

trodde att freden hade lagt sig dök de odödas armé upp och utlöste pesten över deras 

hemkontinent. Deras tillflyktsort blev då byn Stormwind. Medan kungen med hans armé 

bekämpar Horden ute på slagfältet lämnas försvaret av Stormwind till dess bybor. Som 

spelare måste du försvara riket mot inkräktare och leta reda på förrädare som försöker förstöra 
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det inifrån.
38

 

 

Dvärg 

 

Dvärgarna i Ironforge är en kortväxt människoras som lever under de snöklädda bergen i 

Khaz Modan. När Horden invaderade Azeroth så anslöt de sig till Alliansen då de är trogna 

sina vänner människorna. De kom att utgöra ryggraden av Alliansen på grund av deras 

anpassningsbara och snillrika förmåga. Här är det deras bergsby du som spelare måste 

försvara.
39

 

 

Nattalv 

 

Nattalverna var en gång odödliga varelser som levde i byar i skogen Ashenvale. När den 

odöda armén invaderade och krossade deras civilisation gick de till motangrepp. Med 

samarbete från de nyanlända orcherna och människorna, lyckades de stoppa legionens 

framtåg. Även om de segrade, tvingades de offra sin odödlighet och se deras älskade skog 

brinna. I efterdyningarna av den fruktansvärda konflikten, började de återuppbygga sina 

ödelagda byar. Långsamt började nattalverna anpassa sig till sina jordeliv. En sådan justering 

var långt ifrån lätt och det var många alver som inte kunde anpassa sig till saker som åldrande, 

sjukdom och svaghet. För att försöka återfå sin odödlighet, konspirerade ett antal druider för 

att plantera ett jättelikt träd, Teldrassil, som skulle återupprätta en koppling mellan deras 

andar och den eviga världen. Men den armén fick snart nys om trädet och belägrade stora 

delar av det. Nattalverna behöver alliansen hjälp för att återta trädet. Att försvara trädet är din 

uppgift som spelare.
40

    

 

Tomte 

 

Tomtarna är med deras uppfinningsrikedom och genialitet en av de mest säregna raserna i 

världen. De har tillverkat flera av de vapen Alliansens använder. Från början bodde de i 

staden Gnomeregan som sedan tyvärr blev invaderad och förstörd. De flydde därför till 

                                                 
38

 http://www.worldofwarcraft.com/info/races/humans.html 
39

 http://www.worldofwarcraft.com/info/races/dwarves.html 
40

 http://www.worldofwarcraft.com/info/races/nightelves.html 
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släktingar i dvärgstaden Ironforge. Härifrån planerar de att återerövra sin älskade stad till 

varje pris. Detta blir också ditt uppdrag som spelare.
41

 

Draenei 

 

För länge sedan i världen Argus, uppmärksammade demonen Sargeras, den magiskt begåvade 

rasen eredar. Sargeras erbjöd sin oerhörda makt till de tre ledarna för eredarerna, Kil'jaeden, 

Archimonde och Velen, i utbyte mot sin lojalitet. Velen fick en oroande vision om att 

eredarerna skulle omvandlas till demoner av Sargeras. Som de första av soldaterna i hans 

armé. Trots Velens varningar beslutade Kil'jaeden och Archimonde att acceptera Sargeras 

erbjudande. Velen misströstade hans tidigare vänners beslut och bad en välvillig ras kallad 

Naaru, om hjälp. En ras som Sargeras planerat att  också förvandla till demoner. Naaru erbjöd 

Velen och andra eredarer en tillflyktsort kallad Draenor. De eredarer som Velen lyckats samla 

till flykten döpte han passande till Draeneier. I världen Draenor träffade de fredliga orcherna 

som bebodde den. Men när Horden bildades blev Draenor invaderat och de började slakta de 

fredliga Draeneierna. Nu har de sökt sig till de allierade i deras fortsatta kamp att rädda 

Draenor. Här spelar du som Draenei och måste rädda ditt rike.
42

 

Horden 

Orch 

 

För länge sedan blev de shamanska orcherna korrumperade av den odöda armén och 

omvandlades till skoningslösa och destruktiva. De bildade Horden. Lockade till världen 

Azeroth, tvingades orcherna föra krig mot det mänskliga riket Stormwind och Lordaeron i vad 

som skulle bli känt som det första och andra kriget. Även om Horden nästan lyckats förinta 

mänskligheten, föll de i slutändan. Efter många år reste en visionär, den unge Thrall och 

befriade orcherna från deras kedjor av demonisk korruption och såg till att de åter omfamnade 

sitt fredliga shamanistiska arv. Thrall ledde sitt folk till de gamla ägorna i Kalimdor, där han 

och Horden kom ansikte mot ansikte med sina gamla förtryckare, den odöda armén. Med 

hjälp av människor och nattalver besegrade orcherna armén och gick ut för att finna sin egen 

väg i sin antagna värld Kalimdor. Även om de nu inte längre drivs av drömmar om erövring, 

                                                 
41

 http://www.worldofwarcraft.com/info/races/gnomes.html 
42

 http://www.worldofwarcraft.com/info/races/draeneis.html 
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står de redo att förgöra alla som vill utmana deras suveränitet eller deras överhöghet. 
43

 

 

De övergivna/odöda 

 

En grupp ur de odödas armé bröt sig ur och befriade sig från Lichkungens dominans. Dessa 

avhoppare kallar sig själva De övergivna. De måste både bekämpa deras gamla 

bundsförvanter för att försvara sin frihet och de som jagar dem som monster.  De har sitt fäste 

under ruinerna av Lordaeron som tidigare tillhört människan. Detta innebär att de också måste 

bekämpa människor som vill återta sin mark. De insåg att Horden kunde hjälpa dem att segra 

över sina mänskliga fiender och anslöt därför till de vilda orcherna och stolta taurerna. Som 

en av de övergivna måste du slå tillbaka anfallare som vill lägga beslag på din mark.
44

 

 

Taur 

 

De bestialiska taurerna bor i gräsmarkerna i Mulgore, där de i harmoni med naturen ägnar stor 

del av sin tid till att jaga. När de plundrandes av kentaurer, sökte de hjälp av orcherna för att 

driva tillbaks dem. Detta fick dem att förena sig med orcherna. Jakt är en viktig del av deras 

kultur och ett mål för varje taur är att bli en så stor jägare som möjligt. Det är också den 

uppgift man har som spelare.
45

 

 

Troll 

 

Trollens historia börjar på ön Broken Isles där de var tillfångatagna av murlocs. När de trodde 

allt var över anlände orcherna till ön. Orcherna lyckades befria dem och föra dem från ön till 

Kalimdor. Trollen svor nu trohet till Horden som gengäld. Trollen kunde skapa ett nytt hem 

på ön Echo Isles på den östra stranden av Durotar. Men snart dök en häxdoktor vid namn 

Zalazane upp och började med sin mörka magi ta kontroll över trollens medvetande. Men det 

fanns troll som undkom hans magi då de evakuerat ön i god tid. Nu hade Zalazane tagit 

kontrollen över Echo Isles. De evakuerade trollen bosatte sig på den närbelägna stranden och 

bildade byn Sen'jin. Nu skickar de tillsammans med sina allierade, trupper ön för att besegra 

                                                 
43

 http://www.worldofwarcraft.com/info/races/orches.html 
44

 http://www.worldofwarcraft.com/info/races/undead.html 
45

 http://www.worldofwarcraft.com/info/races/tauren.html 
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Zalazane och hans förslavade armé. Som spelare intar du rollen som en av de soldaterna i 

denna trupp.
46

 

 

Blodalv 

 

För länge sedan landsteg de landsflyende högalverna på Lordaerons stränder. De hade gett sig 

av för att hitta ett nytt hem efter många strider. De etablerade riket Quel'Thalas. Med en flaska 

heligt vatten som de hade stulit från Evighetens brunn, skapade de en källa av mystisk kraft 

som de namngav Sunwell fontänen. Dess mystiska magi har utfodrat och stärkt högalverna. 

Under det tredje kriget slog Prince Arthas under Lichkungens makt till mot deras fontän 

Sunwell. Eftersom alverna skapat ett beroende av fontänen, blev de sjuka när den tagits ifrån 

dem. Men när prince Kael'thas, återvände från sina studier i Dalaran och fann Quel'Thalas i 

ruiner, samlade han de överlevande alverna och döpte dem till blodalver. Törstande efter 

hämnd, tog de upp kampen mot de odödas armé. På grund av oenigheter med människorna 

har de blivit svurna fiender och anslutit sig till Horden. Här ska du med Blodalverna försvar 

Sunwellfontänen till varje pris.
47
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Analys 

 

1: Det första som händer när jag loggar in är att jag får möjlighet att skapa en karaktär att 

spela med. Som första exempel får jag en människa som förslag. En man med västerländskt 

utseende som antagligen Blizzard tänkt ut att jag helst vill spela som. Även de 

människobesläktade varelserna händer samma sak med. Tomtarna och dvärgarna har också 

dem ljushyade karaktärer som förstahandsförslag. Det går att byta hårfärg och hudfärg på 

karaktären, det ställer man in själv. Man har alltså friheten att forma sin karaktär efter den 

man vill vara. En möjlighet att forma sin rollkaraktär efter det utseende man vill ha. Dock ser 

jag en begränsning i det fysiska utseendet. Karaktären man spelar med behåller samma 

kroppstyp hur du än ändra de andra attributen. Det finns möjligtvis en förställning om att den 

man spelar som, bör vara en lång muskulös man som ser kapabel ut att krossa sitt motstånd. 

De mesta andra delarna kan vi påverka. Till exempel kan ansiktsdragen ställas in på 

karaktären. Kläderna går byta, men med vissa begränsningar. Beroende på vilken klass du 

väljer åt din karaktär ser klädseln olika ut. Vad klass är kommer jag komma in på senare. 

 

2: Första tanken som slår mig är om detta förval kan variera beroende på vilken del av världen 

man sitter och spelar i. Får man till exempel, i den japanska utgåvan, en karaktär med asiatiskt 

utseende som förval? Eller har kanske Blizzard som ett amerikanskt, västerländskt spelföretag 

satt sin egen kulturella prägel och inskolade bakgrund på innehållet som en utgångspunkt. 

Sturken & Cartwright skriver att kulturell tillhörighet spelar in hur vi uppfattar den 

information vi tar in. För att kommunicera med sina användare i västvärlden väljer alltså 

spelföretaget ett attribut som känns mest familjärt till sina användare. Hur kroppstyp och 

klädsel också definierar oss som personer är något som vi inte kommer ifrån. Stier berättade 

ju om hur andra personer bedömer oss utifrån vårt yttre
48

 och här sätts en tydlig markör för 

vilka vi ska uppfattas vara av de andra parterna i spelet. Precis som när vi föds som människor 

så får vi den kropp vi får utan att kunna styra över den biten. Däremot kan vi senare efter egen 

förmåga öka eller minska vår vikt för att omforma oss till de vi vill vara eller de vi tror andra 

vill att vi ska vara. Detta är inget som man har möjlighet till i spelet. Att bestämma vår 

karaktärs kroppsliga utseende tycks inte vara intressant för oss spelare enligt spelföretaget. 

Detta kanske för att de går efter ett ideal som de tror att de flesta accepterar enligt normen. De 

                                                 
48

 Jonas Stier, (2003), Identitet – Människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, s. 45-47 



Wow En studie om identitetsskapande 2010-08-25    Ludvig Kyndel 

23 

 

flesta av oss spelare lockas av att ha en spelkaraktär med ett vackert yttre och en överlägsen 

fysisk förmåga och sedan nöjer vi oss med det. Mycket därför att de tänker på oss användare 

som en del av omvärlden och ser våra förväntningar på samma sätt som vi själva kan göra när 

det gäller vår omgivning. Klädseln är en annan sak som man i verkliga livet kan definiera sin 

identitet genom då man är fri att klä på oss vad vi vill. Så är inte fallet i spelet. Det ända 

klädseln är till för här är att visa vilken typ av spelkaraktär du valt. 

 

Den manlige respektive kvinnlige spelavataren jag först får som förslag. Kropparna går inte att ändra på. 

 

1: Något jag märker när jag väljer kön är hur stor skillnaderna är mellan könen i 

människorasen. Männen har som sagt innan en muskulös kroppsbyggnad och är långa och 

kraftfulla. De ser väldigt krigslystna ut. Kvinnorna är kortare och har inte någon större 

muskelmassa, utan är smala och nätta. De ger ett större intryck av skönhet än vad männen gör 

och uppfattas som mindre aggressivt laddade och mer sansade. Vad gäller längd på håret är 

kvinnornas hår längre när man får sitt förprogrammerade förslag. Längden går dock att ställa 

in så den blir kortare eller längre. Tittar man på motparten orcherna, så ser man att deras 

kvinnor har muskulösa kroppar och ser hotfulla och krigiska ut. De orchiska männen är 

forfarande snäppet större än kvinnorna. Det första kvinnliga förslag jag får är också en hårlös 

orch, medan den manlige jag får har lång hårväxt. Både manliga och kvinnliga krigare 

använder samma typ av kläder. De odöda har till motsats en väldigt ostabil kroppsbyggnad. 

De är smalare, kutryggade och ger inte, förutom deras spöklika utseende, intryck av någon 

fysisk överlägsenhet. Ett annat val man kan göra är att bestämma vad karaktären ska ha för 

kunskaper i spelet, något som Blizzard valt att kalla klass. Ett sätt att visa på vad man ska 

förväntas ha för ställning i spelet. Man kan t ex vara krigare, jägare, magiker, shaman eller 

tjuv. Inga av dessa egenskaper varierar beroende på val av kön till karaktären, men det gör det 

dock beroende på vilken varelse man väljer att spela som. Alla varelseraserna har inte lov att 

få ha samma egenskaper. I den spelversion jag just denna dag spelar i finns även en 
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begränsning i vilka varelser jag får spela som. Blodalv och Draenei kan jag inte spela som 

eftersom jag inte har införskaffat expansionspaketet ”Burning legion”. 

 

 

2: Det krigslystna utseendet på människomannen stämmer in på Gemzös beskrivning av män 

som mer aggressiva av naturen, medan kvinnan i kontrast visar tecken på att de vara mjukare 

och känslosammare. Precis som Stier skriver så förväntar vi oss att en kvinnlig karaktär ska 

vara mer benägen att tänka på sitt yttre och därför är det inte så överraskande för oss att 

uppfatta dem som vackrare med mer yttre skönhet. En viss brytning av mönstret ser jag dock 

när det kommer till orcherna. Kvinnorna påminner om människomännen med sina muskulösa 

kroppar och hotfulla utseende. De har inte längre hårväxt än sina män förprogrammerat, vilket 

skiljer sig från den bild vi fick av människorna. Klädesmässigt är de också jämställda. 

Blizzard har i viss mån utmanat kulturella normer och könsroller när de fått skapat sina egna 

varelseraser, men samtidigt har de återupprättat dem i spelet genom att förhålla sig väldigt 

konventionellt till det vi känner igen. Med valet av klass visar speltillverkarna att alla 

spelvärldens varelser inte är födda med samma förutsättningar och därför görs olika varandra. 

Ett sätt att definiera varelsernas identiteter efter vad de har för förmågor och specialiteter. 

Detta funkar som sagt bra för att ge dem en specifik identitet, men dessa inringningar 

begränsar samtidigt mig som användare och min frihet att forma en rollkaraktär efter eget 

behag.  

 

Rutan på bilden säger (översatt):”Du måste välja en annan ras för att vara denna klass”. 

 

 

Att de odöda fått ett så annorlunda kroppsligt utseende ger en variation i vad karaktärerna kan 

se ut som, men det får dem samtidigt att framställas som mer avvikande i och med deras 
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bakgrund. Det finns en mening med att detta utseende getts till just dem. De odöda har som 

roll i spelet att vara mer säregna och annorlunda. Som att de frångår normen mera än vad de 

andra spelkaraktärerna gör. Medan människor, orcher och även de kortväxta dvärgarna är 

kraftigt byggda så representerar de odöda det avvikande i fysiska förutsättningar. De ser inte 

sunda ut och kan inte uppfattas som en idealbild. Så vad du än väljer att bygga din karaktärs 

attribut på i spelet så tillskrivs du ändå de fysiska förutsättningar som de odöda har när du 

spelar som dem och vice versa. De är ett exempel på den kroppsliga stigman Goffman talar 

om.
49

 De är menade att vara avvikande och annorlunda eftersom det är den roll de tillskrivits 

av spelmakarna. Ett utseende som avviker från normen. Min avsaknad av Burning legion - 

expansionen hindrar mig från att spela som vem jag vill och skapa och forma den karaktär jag 

behagar. Här måste jag köpa mer av företagets spelprodukter för att få mer alternativ till min 

karaktär. Nu kommer vi in på försäljninglogiken Blizzard har. För att väcka viljan att kunna 

utvecklas hos oss så begränsas vi i spelet. Ända vägen att kunna fortsätta ha valmöjligheter i 

vårt val av roll så måste vi köpa mer av deras produkter. 

 

 

1: Jag skapar min odöde karaktär jag kallar Notdead och börjar spela. Det första jag får se är 

en introduktionsfilm som berättar bakgrunden till de odöda som jag tagit upp tidigare i 

bakgrundsavsnittet. Det första som händer är att jag anländer till byn där De övergivna håller 

till. Jag slås av den mäktiga atmosfär spelvärlden består av. Vi har den väldigt detaljrika 

miljön och det kraftfulla atmosfärljudet som hjälper till att bygga upp en känsla av det är en 

riktig värld man befinner sig i. Efter att ha betraktat min omgivning ger jag mig av till 

bysamhället min karaktär tillhör. 

 

 

2: Introduktionsfilmen hjälper oss spelare få den informationen vi vill ha för att ge betydelse 

åt karaktärens roll och i sin tur ge vår roll betydelse. Vi får alltså dels en uppfattning om 

karaktärens betydelse på det visuella planet och genom deras bakgrund. Eftersom en persons 

uppfattning om sin kultur är viktig i skapandet av dess identitet. Sedan är det upp till oss om 

vi vill identifiera oss med dessa. Blizzard ger oss alternativen, sedan är det vår förmåga att ta 

till oss dessa som avgör om vi kan bli ett med dem. Hur bra vi tar till oss detta beror på hur 

väl det överensstämmer med våra inlärda värderingar och normer vi lärt oss i samhället och 
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det verkar som spelmakarna tänkt på hur de ska nå ut till sin spelpublik.  

 

 

Att spelvärlden är så detaljrik och bilskön skapar direkt associationer till Sturken & 

Cartwright beskrivning av datorn och datorspelens utveckling mot en allt mer visuell produkt 

sedan de textbaserade programmen som Turkle undersökte.
50

 Det märks att det blivit allt 

viktigare i vår kultur och framförallt spelkulturen att få se, höra och uppleva de 

mediaprodukter vi kommer i kontakt med för att kunna skapa en relation till det. Om vi ska 

kunna bygga upp en ny identitet så måste vi också kunna använda den och röra oss med den 

någonstans. Då skapar Blizzard förutsättningarna genom att skapa en värld som är så levande 

visuell som möjligt åt oss som spelare. De vet att det är det visuella som vi är mest mottagliga 

för och så de lättast kommunicerar med sina användare. 

 

 

 

1: Hur har Blizzard byggt upp detta samhälle i byn då? Jo vi har männen som står och vaktar 

byns portar. De är korta i orden och lättirriterade när man kontaktar dem. En kvinnlig odöd 

kommer också gåendes. Hon verkar mera ängslig och orolig av sig. Hon bär inget vapen och 

verkar inte det minsta krigslysten. Hon ger sken av att vara mer känslosam i sitt sätt och 

svarar inte lika ilsket på min kommunikation. Jag går in i en lägerbyggnad som ser ut att 

tillhöra byns överstepräst, Shadowpriest Sarvis. Detta är en man som ger mig två uppdrag 

med inriktning på strid mot diverse hemska varelser för att visa på min heder som krigare. Jag 

vänder mig efter uppdragen om till en kvinnlig uppdragsgivare i samma rum kallad Novice 

Elreth. Hon berättar att hennes plikter innebär att ta hand om våra skadade krigare, sy kläder 

åt dem och lyda översteprästens minsta vink. Och Hon har alltså en mer omhändertagande roll 

i byn och beter sig mer underordnad än de andra i rummet.  

 

 

2: Männens irritation är ett tecken på aggressivitet vilket de beskrivs ligga nära till i sin natur. 

Shadowpriest Sarvis tal till mig för mina tankar till Mois beskrivning av manliga egenskaper 

med heroiska bragder. Novice Elreth visar den jaglösa hängivelsen som Moi talar om hos 

kvinnor. Detta visar på att Blizzard valt att ge även sin förprogrammerade kvinna rollen som 

omhändertagande och känslosam. Hos henne finns inte heller tal om krig, ära och 
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stridsduglighet. Det ligger för långt från hennes natur. Denna traditionella uppdelning mellan 

män och kvinnor känner vi igen från innan. 

 

Novice Elreth förklarar sin position 

 

 

1:  Jag skapar min andra karaktär, Trollfjollan, ett kvinnligt troll för att undersöka 

samhällsordningen i det orchiska Durotar. När det gäller arbeten så har vi orcherna som 

jobbar i byn med försäljning av utrustning och orcher som jobbar ute i skogen med 

vedhuggning. Jag får i första uppdraget i uppgift att väcka vedhuggare som struntar i att 

arbeta och ligger och sover istället. Jag ser inte till några kvinnliga vedhuggare under 

uppdraget. Det verkar som att sysslan skall skötas av männen i byn. Männen rör sig alltså mer 

utanför byns område och arbetar mer fysiskt. 



Wow En studie om identitetsskapande 2010-08-25    Ludvig Kyndel 

28 

 

 

En orch som hugger ved 

Hur ser det då ut inne i byn? Jo männen som säljer utrustning verkar rikta in sig på vapen, 

sköldar och annat som har med strid att göra. Den kvinnliga försäljaren har däremot sådant 

som riktar in sig på hälsa och omvårdnad. Hon säljer bröd och drycker som återställer hälsa 

man förlorat i strid. I vissa avseenden är dock samhället jämställt.  I byn finns det manliga 

såväl som kvinnliga vakter. 

  

Manliga orcher som säljer vapen, hjälmar och rustningar och en kvinnlig orch som säljer hälsoprodukter 

 

2: Genusforskarna talar om att vi alla har samma förutsättningar att bli det vi vill vara och att 

det som är manligt och kvinnligt är sådant som vi fostras in i, men fortfarande har möjlighet 

att påverka själva genom egna beslut. Dessa egna beslut har Blizzard tagit ifrån sina 

förprogrammerade karaktärer och istället försatt dem i de sysslor som de tror vi spelare 

förväntar oss att de ska ha. Dessa karaktärer fick aldrig någon chans att välja sitt yrke eller 

roll för det gjorde datorspelsföretaget åt dem. De har ingen egen vilja eftersom de är 

produkter av några speltillverkare som sätter sin egen uppfattning om kulturella konventioner 

på dem. Och vi som spelare reagerar inte på det vilket gör att vi omedvetet hjälper till att 

reproducera genusstrukturen i spelet. De kvinnliga vakterna som placerats i byn visar ändå att 
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kvinnor kan vara lika kapabla som männen att slå tillbaka eventuella anfallare. Visst finns den 

traditionella uppdelningen mellan män och kvinnor här, men man kan också hitta undantag. 

De kan ha tänkt att en helt jämställd värld, alltså helt olik det vi spelare lever i, skulle bli för 

mycket för oss att kunna anpassa till från början. Att de istället flikar in lite annorlunda 

exempel här och där i spelvärlden så att vi sakta kan lära oss att det inte alltid behöver se ut på 

bara ett sätt. Det är nog inte det lättaste att ändra invanda uppfattningar.    

 

 

1: Jumina, heter min mänskliga karaktär som jag spelar med. Hon börjar sitt äventyr i 

samhället Northshire valley. Efter en promenad runt slottet och gården kan jag konstatera att 

det även här är männen som utför de fysiska sysslorna som t ex vedhuggning och fiske. Jag 

finner inga kvinnliga vapenförsäljare heller. Regenten i samhället är precis som i de två 

tidigare en man. 

 

Till vänster ser vi en av männen som sköter vedhuggningen i byn och till höger två som sköter fisket.  

 

Jag kommer in i ett hus och träffar två kvinnor som håller på med den passiva sysslan att 

karva skinn och sy kläder åt de stridande. Jag går upp till andra våningen och finner ett rum 

med barn i. Det är 4 pojkar i rummet och en flicka. Flickan har distinkt annorlunda klädsel 

mot pojkarna. Hon är försedd med en rosa klänning. Kvinnorna har uppenbarligen fått stannat 

hemma och vaktat barnen medan männen gått ut för att jaga eller försörja sin familj. Något 

som är gemensamt för alla dessa bysamhällen jag stöter på i spelet är att de alla är som tagna 

ur de förindustriella samhällena vi kan läsa om i Tolkiens böcker. 
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2: Nog finner man vissa strukturer i spelvärlden som de flesta karaktärerna verkar 

underförstådda med. Som spelare tror jag inte att det påverkar en så mycket eftersom vi är 

vana vid många av dessa konventioner i vår riktiga värld. Skulle däremot något i 

spelsamhället bryta mot traditionen skulle man nog som spelare reagera mer. Blizzard 

återskapar alltså värden som redan finns genom att applicera det på spelets verklighet. 

Blizzard vill med sin förindustriella samhällsskildring bygga på förväntningarna av vad en 

fantasyvärld ska se ut som. De återskapar och glorifierar strukturen av denna samhällstyp.  

 

 

1: När jag spelar som manlige tomten Phetta lägger jag märket till hur byn Coldridge 

mountains invånare har namngetts. De flesta jag stöter på har titeln Coldridge mountaineer 

och har ingen annan funktion än att finnas där utan att man ska skaffa sig någon relation till 

dem. De har inget intressant att säga (av det lilla de kan säga) och man bryr sig inte oftast om 

att kontakta dem överhuvudtaget. Detta gäller generellt för spelet, oberoende av varelsegrupp. 

De har fått rollen som de betydelselösa invånarna i byn som lämnat alla heroiska insatser upp 

till mig som spelare. Likadant är det med fienderna man dödar. Det enda man får veta om 

dem är att de är ännu ett troll eller en soldat från fiendearmén. De är inte skapade för att vara 

varelse man ska bry sig om, utan bara dödas utan att blinka. För varje slakt av ett vildsvin 

eller varg får man poäng som gör det möjligt att nå en högre nivå som spelare. Något som 

spelare brukar kalla ”levla” efter engelska level. I jakten efter poäng och möjlighet att levla, 

tänker man snart inte på att man är i strid längre utan bara dödar på löpande band. De varelser 

man dödar är inte längre varelser utan bara objekt som finns där med anledning av spelets 

utformning. Jag valde att Phetta skulle bli magiker och den rollen är jag låst i så länge jag 

spelar. Till exempel kan jag inte köpa vissa vapen eftersom min karaktär inte har kunnighet 

nog till att använda det. Jag försöker sedan fråga en tränare om hjälp med att öka min 
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stridsduglighet, men blir snabbt avvisad och skrattad åt. Han säger att han bara tränar krigare 

och att tanken på att en magiker vill bli krigare är löjeväckande.   

 

 

2: Det känns som Blizzard vill ge intryck av att spelet innebär att spelaren får en stor frihet i 

sitt skapande av en karaktär, men medan spelarens identitet blir viktig så är de mesta 

förprogrammerade karaktärerna väldigt identitetslösa. Alltså existerar de enbart för att göra 

min identitet tydligare. Speltillverkarna vill bygga det hela på hur viktig min egen roll som 

karaktär i spelet är. Hur viktig min insats och framtoning blir i jämförelse med de karaktärer 

som finns till endast för att synas i bakgrunden. Som spelare får jag själv en skjuts, samtidigt 

som min uppfattning om omgivningen blir att den inte är så betydelsefull. De är mera verktyg 

för mig som spelare att utföra mitt uppdrag och stärka min egen status. Vildsvinen är ännu 

mindre betydelsefulla än bys invånare då deras existens endast består i att utplånas. I den 

hierarkin som råder i spelet är de längst ner i botten.  Men de platsar bra in i skapandet av 

spelares identitet då vi inte skulle kunna bygga den utan dem. En identitet kan inte skapas 

utan relation till något annat och det är just det deras roll består i. Även om de är ovärderliga 

för spelaren, innehar de ändå en blek rollfunktion i spelets värld. Man agerar inte utanför sin 

egen position och de kunskaper man besitter. Försöker man testa något utanför de förmågor 

man getts, så stoppas man. Interaktionen med omgivningen påverkar vilka vi ska tro oss vara 

och får vara. Som då jag nobbades av krigartränaren. Jag kan alltså vilja bredda min karaktärs 

förmågor, men stoppas av omgivningens förväntningar. Hur jag vill måla mitt självporträtt 

stämmer med andra ord inte överens med hur de andra konstnärerna vill ha det målat. Man 

kan inte vara allt i spelet och ens funktion som det man väljer vara, blir viktig för hur spelet 

ska fungera. Men detta innebär att man som spelare i den identitetsskapande processen måste 

underkasta sig speltillverkarnas idé om spelets funktion. De har i sin tur förväntningar på oss 

som spelare, som vi måste underkasta oss. Det går helt enkelt inte att måla vårt självporträtt 

utan dem. 
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Tränaren skrattar åt att jag uppsökt honom.  

 

 

1: Tränarna i samtliga byar jag besökt har oftast varit manliga, speciellt när det gäller dem åt 

krigarna. Samma sak stöter jag på när jag anländer som min tauriske jägare Taurdu till lägret. 

Här finns också inte så överraskande en manlig hövding som håller ordningen. Något jag 

lägger märket till här är att även om det både finns manliga och kvinnliga vakter så är de 

manliga oftast mer rörliga. De rör sig utanför lägret i större utsträckning och verkar ha mer 

frihet. Jag möter också en kvinnlig taur som står med en bukett blommor i handen. Detta 

symboliserar ett mjukare och fredligare sinne i kontrast till hennes lägerkamrater. Hon står där 

rätt passivt och verkar inte ha någon aktiv syssla i lägret. En annan kvinnlig karaktär (av de få 

jag stöter på) stöter jag på under ett uppdrag. Hon kallar sig Greatmother Hawkind och är 

hövdingens mamma, men hennes roll kan beskrivas som en slags mor åt hela taurstammen. 

Hennes sysslor har varit att förse dem med vatten från brunnen, men orkar inte med 

ansträngningen det ger. Hon ger förklaringen att det alltid tar längre tid för en gammal kvinna 

att utföra en sådan syssla. 

 

 

 

2: Det känns som spelet visar upp problematiken i genussystemet. Att kvinnor är mer låsta i 

sina roller vilket hämmar dem från att röra sig hur de vill och bli det de vill vara. Eftersom 

krig och strider är en väsentlig del av spelet så blir det ännu mer uppenbart att en karaktär som 

verkar oförmögen att strida blir desto mer ointressant i spelsammanhanget. En som finns där 
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för att kontrastera mot min karaktärs egenskaper och hjälpa till att stärka min identitet. I störst 

mån har de kvinnliga förprogrammerade karaktärerna visat upp en sådan sida. 

   

Greatmother Hawkind har rollen som den omvårdande modern. 

 

Hittills kan jag konstatera att man har vissa möjligheter när det gäller att välja utseende och 

funktion på sin karaktär, men valen är begränsade och styrda. Blizzard har satt upp gränser för 

hur mycket man kan utveckla sin karaktär och ser till att man inte faller utanför rollen. Är 

man magiker är man magiker och inget annat. Kvinnliga karaktärer är mindre byggda än 

respektive manliga. De har också mindre styrka och tar längre tid på sig att besegra en fiende. 

Samhällena man anländer till som ny spelare är likadant uppbyggda med männen som utför 

det mer aktiva, fysiska arbetet och kvinnorna agerar mer passiva och omhändertagande. 

Denna ideologi känner man igen från Gemzöes text. Som spelare kan man dock välja samma 

egenskaper som både man och kvinna. Dock verkar spelutvecklarna välja män som tränare åt 

krigare och kvinnor åt de andra områdena.  

 

1: Det första jag undersöker när jag spelar som nattalven Elendig är hur byns arbetssysslor är 

uppdelade. Till en början verkar sysslorna fungera likadant, men sedan hittar jag en kvinnlig 

krigartränare, Kyra Windblade och mitt intresse väcks återigen. Hon bemöter mig på ett 

mycket mer respektfullt sätt än vad de manliga tränarna gjort. Istället för att håna eller snäsa 

av mig, förklarar hon på ett pedagogiskt sätt varför hon inte kan träna min sort. Hon sätter sig 

inte över mig och agerar auktoritär, utan ber nästan om ursäkt för att hon inte kan hjälpa mig. 

”Be careful” är det sista hon säger innan jag går. Jag stöter även på en kvinnlig vapensmed i 

byn och blir än mer överraskad. Det verkar vara lite mer jämställt av någon anledning. Dock 
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är det fortfarande en manlig vapensmedstränare som står bakom henne. Något jag lägger 

märket till nu också är hur språket används. Det förekommer mycket påhittade språk som 

getts till varelserna i spelet. Alvkaraktärerna svarar mig ibland på deras egna språk. 

 

2: Trots att jag äntligen hittat en kvinna med en likadan syssla som männen, finns ändå 

olikheter i de personliga dragen kvar. ”Be careful” förekommer oftare hos de kvinnliga 

karaktärerna i hög grad. Då de verkar mer benägna om att jag ska vara försiktig. Den 

omhändertagande rollen finns där. Den kvinnliga vapensmeden har också fått sina förmågor  

utlärda av en man och har alltså inte fått dem på egen hand. Det påhittade språket som 

används av karaktärer i min omgivning finns där för att bygga upp min karaktärs identitet i 

spelvärlden. Jag kan som användare känna mig helt utanför då jag inte förstår ett ord av 

språket, men samtidigt förstå att språket är en viktig del i skapandet av min tillhörighet. Det 

ringar in vilka ”vi” är på ett tydligt sätt. 

 

 

 

Visserligen har varelseraserna väldigt visuellt märkbara skillnader som gör det enkelt för oss 

att identifiera vilka de är, men även hela deras historia och kultur hjälper oss som användare 

att förstå vilka de ska förväntas vara. Stier skriver i Identitet/etnicitet-kapitlet att vi alltid 

symboliserar något genom vårt språk, våra seder med mera. Att det skapar en föreställnings 

hos andra om vilka vi är och stärker i sin tur vår egen identitet.   

 

 

Men hur mycket av min egen uttänkta identitet får jag behålla när jag interagerar med andra 

spelare av spelet? Kommer min roll att få fortsätta vara det jag vill att den ska vara från början 

eller kommer jag att utgöra det avvikande? 
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1: Hittills har jag inte kunnat påbörja några djupare diskussioner med mina medspelare. 

Konversationer har mest kretsat kring spelets olika uppdrag. Det är inte alla som svarar av de 

jag tar kontakt med. Det är möjligt att de inte är närvarande i spelet. Möjligtvis kan detta bero 

på att dessa kan vara ”bots”. Jag återkommer till vad en ”bot” är för något senare. Kön och 

genus verkar inte ha någon större betydelse medans man spelar. Andra spelare har bedömt 

mig beroende på hur duktig jag blivit. När jag träffar en motspelare kan denne välja att 

duellera mot mig och på så sätt vinna poäng. På detta sätt kan spelaren också se hur duktig jag 

är och på så sätt göra en bedömning av mig. Men manliga karaktärer verkar inte kunna 

acceptera en förlust lika snabbt utan ger sig snabbt in i en ny duell. Detta var mest 

förekommande när jag spelade som Jumina. Om dessa manliga karaktärer har manliga spelare 

kan jag inte få fram eftersom de ofta väljer att bara duellera och inte gå in i några diskussioner 

med mig. När jag använde ett svenskt namn, Trollfjollan, började svenska spelare kontakta 

mig och fråga var jag kom ifrån. Samtalen blev dock ofta korta då de hade annat att styra med 

som strider. Vad gäller bemötande så bedömer de flesta mig efter vem jag är som spelare än 

vad min karaktär ser ut att vara. De flesta tar inte spelet på så stort allvar att de tilltalar min 

karaktär istället för mig, utan adresserar frågorna till spelaren bakom karaktären. Namn och 

var jag bor brukar vara det vanligaste att inleda samtalen med bland nya spelare. Ju ovanare 

spelar, ju enklare blir samtalen.  

 

 

 

2: I fallet Jumina och hennes duellanter verkar det vara så att det är mer oacceptabelt att 

förlora mot någon som är en kvinna. Spelarna ser inte en kvinnlig spelkaraktär som lika 

stridsduglig som en manlig och tycker därför det känns förnedrande att vara sämre än denne. 

De kan också vilja ”sätta henne på plats”, försöka stoppa henne från att agera utanför sin 

”könsroll”. Språket bland spelare har varit avgörande för mitt bemötande. Den etniska 

identiteten binder mig till dem på ett annat sätt än andra spelare. Men det är också mig som 

spelare det säger mer om än min karaktär jag spelar som. Precis som jag talar om innan med 

alvarna så hade ju de ett språk som stärker deras egen kultur och min karaktärs identitet i sin 

tur. Men här frångås synen på min karaktär och istället förstår de mig genom vem jag är som 

spelare. Alltså fortfarande ett osynligt ansikte bakom spelavataren. Detta gör att jag inte kan 

gå ifrån vem jag är och var jag kommer ifrån trots att jag försöker ha ett annat liv i 

spelvärlden. Språket kan vara något som begränsar vår möjlighet att vara något annat än det vi 

lärt oss vara. Eftersom engelskan är det språk som i huvudsak används i spelet blir det språket 
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som normaliserar alla. Ingen reagerar lika mycket på att man använder engelska. Snarare 

tvärtom. 

 

 

1: Jag har testat hur mycket min spelfigur kan tänja på gränserna och hur det påverkar mina 

medspelare. Detta var den främsta tanken då jag skapade min mänskliga, manlige karaktär 

JamesBlund. Att göra ett spelarjag som var fri från alla konventioner man är van vid i den 

riktiga världen och som kunde ge mig möjlighet att testa sådant jag inte skulle vågat i 

verkligheten. Jag har fokuserat på att bete mig så uppseendeväckande som möjligt mot andra 

spelare. Till en början kastade jag av mig all utrustningen och sprang runt i kalsongerna. Jag 

fortsatte med att hoppa runt, fånade mig och skrev dumma kommentarer som ”Kolla jag är 

nästan naken”. Eftersom detta beteende inte skulle mötas med acceptans i verkliga livet, ville 

jag se om samma sak händer här i spelvärlden. Resultatet jag fick var att ingen spelare tycker 

att det är märkligt med en spelare som beter sig ohämmat.  

 

 

Jag har även mött andra spelare som agerat på samma sätt som i mitt exempel. Det är 

vanligare än jag trodde. En svensk spelare som döpt sin avatar till ”Bajskorv” är en sådan. 

Bara namnet på hans karaktär visar på hur pass stort allvar han tar sitt spelande. Jag reagerade 

på hans svenska namn och tog kontakt precis som andra svenskar hade gjort med mig. Han 

valde att beskriva det som att han haft så tråkigt att han ”gjorde en gubbe o spela lite”. Hans 

engagemang i spelet var minst sagt bristande och det fanns inget som helst intresse av att 

försöka ge karaktären liv. Snarare försökte han skapa en distans till sitt spelarjag som gjorde 

att han inte behövde bry sig om hur viktigt det var att bevaka sin position. Efter att vi 

duellerat 5 gånger försvann han från världen. Så vi har de som tar sitt spelande seriöst och de 

som bara ”gör en gubbe”. De seriösa använder ”bots” som kan vara inne i spelet och spela 

medan de själva gör något annat. En ”bot” är ett program som kan programmeras till att göra 

vissa saker och även svara på vissa frågor. Att vissa spelare beter sig så oberörda av mitt 

agerande och inte verkar ge gensvar kan bero på att de använder ”bots” som spelar åt dem.  

 

 

 

2: Denna form av beteende besvarades alltså med nonchalans. I en spelvärld är alla 

underförstådda med att lagar och regler från vår egen värld inte behöver följas och därför 
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reagerar de inte på att någon bryter mot dem. Det är så pass enkelt att bete sig opassande och 

inte behöva ta ansvaret som spelare. Men detta innebär att man som spelare separerar sig från 

rollen som spelavataren har. Man är fullt medveten om denne gör sådant som man själv aldrig 

skulle göra och man agerar mer som en författare åt karaktärens handlingar, men man blir 

aldrig ett med den. Nej på något sätt kan jag inte komma ifrån min egna invanda ideologi när 

jag lever en ny roll. Vad som är rätt och fel i min värld blir också rätt och fel i den här 

världen, men skillnaderna ligger i bemötandet. Många är nog vana vid oseriösa spelare som 

skapar en karaktär och spelar lite för de inte har något annat för sig och slutar bry sig om vilka 

deras spelavatarer är och vad de utsätts för i spelet. Det finns till och med ord för sådant, 

nämligen ”spammer”. En spammer är du när du är oseriös, stör andra och skriver ord som är 

kränkande eller stötande. Just att det finns ett ord för ett sådant beteende visar på att detta sätt 

att bete sig anmärkningsvärt på, inte är så anmärkningsvärt. Med ordet spammer, neutraliserar 

man ett sådant beteende. Det är också sättet andra spelare stigmatiserar personen på. 

 

 

Gällande användandet av bots är jag splittrad. Samtidigt som detta visar hur seriöst vissa tar 

sitt spelande, kan jag se att de verkar ointresserade av själva karaktärsskapandet. Det är 

spelandet som blir det viktiga och inte spelvärlden. Karaktären de skapat är bara ett verktyg 

för att visa upp deras egen briljans och förmåga att bemästra spelet. Att programmera en bot 

kräver viss kunskap och visar på att man tycker spelandet är så pass viktigt att det måste 

hållas igång även när man till exempel inte har möjligheten att vara närvarande. Spelet är ett 

sådant som du bara kan bli duktigare på ju mer tid du lägger ner, men dessa spelare har 

egentligen inte intresset att lägga ner den tiden verkar det som. Desto mindre viktigt blir det 

också att leva genom sin karaktär eller vårda kontakterna i spelet. 

 

 

För mig som utomstående blir dessa spelkaraktärer väldigt ointressanta, livlösa och gör det 

svårare för mig att ta världen min karaktär ska omges av på allvar. Jag får inte chansen genom 

dessa att förstå min roll varken som spelare eller som spelkaraktär. Vilken roll som är 

viktigast att uppfatta mig som beror helt på vad spelaren fokuserar på. Än så länge har fokus 

legat på vem jag är som spelare i konversationerna och mitt karaktärsval har haft mindre 

betydelse. Detta får mig att undra hur mycket man egentligen kan bli någon helt annan genom 

sin spelkaraktär när alla andra spelare ändå talar till mig som spelare. För att kunna bli min 

roll i spelet så behöver ju omgivningen också spela med i idén om att jag är den de ser. Stier 
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skrev ju att vår identitet behöver kontrasteras mot något och på så sätt få mening
51

, men om 

min karaktär inte tas på allvar så är det som att den inte existerar utan bara är ett verktyg för 

mig som spelare. Hela rollspelet Goffman talar om
52

 kan inte riktigt fungera som jag tänkt då 

all kontakt riktas till min bakre region där jag sitter och planerar mitt framträdande och inte är 

menad att blotta. Men detta öppnar en annan aspekt av spelares interaktion. Vilka vi är när vi 

spelar och vilka vi är när vi inte spelar. Jag är fortfarande ett osynligt ansikte som inte 

behöver ansvara för vad jag gör i spelvärlden med min avatar som endast ett verktyg.  

 

 

1: Vad gäller mina karaktärers hudfärg så har jag inte stött på något problem. Valet av 

hudfärg har inte haft någon betydelse för bemötandet. Detta är något som är väldigt positivt 

med spelvärlden. Din spelare kan se ut hur som helst men alla accepterar det. Det finns inga 

etnicitetsmotsättningar eller fördomar i Wow. Det gäller också min spelarroll. Jag har stött på 

spelare från Korea, Turkiet och USA, men ingen har behandlat mig illa på grund av mitt 

etniska ursprung. Det tycks vara intressant för de flesta att möta en spelare som befinner sig 

väldigt långt bort. I spelet finns inte heller våra utseenden med, så det är inget som behöver 

spela någon roll. 

 

Mitt möte med Gökhan från Turkiet. 

 

Jag har ställt frågor till medspelarna för att se hur de har tänkt när de skapat sina karaktärer. 

Till exempel om de manliga spelarna väljer att skapa manliga spelavatarer. Det har visat sig 

att de flesta manliga karaktärer jag mött och haft möjlighet att konversera med, haft manliga 

                                                 
51

  Jonas Stier, (2003), Identitet – Människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund, s. 49 
52

  Erving Goffman, (2004), Jaget och maskerna, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm, s. 97-102 
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spelare och de kvinnliga haft kvinnliga. De manliga har varit väldigt tävlingsinriktade och 

duellerar oftare med mig. De hade i snitt ett otrevligare sätt att bemöta mig på och vara 

mindre intresserade av en konversation. Det finns en stark instinkt av konkurrens hos dem. De 

har också oftare duellerat mot mig än vad de kvinnliga har gjort. De kvinnliga spelarna är 

lättare att få kontakt med och det går också att inleda längre samtal med dem. 

 

 

Som min karaktär Orcarinte, en kvinnlig orc, fick jag kontakt med en kvinnlig nattalv som 

kallade sig Ninnininni som visade sig vara en 10-årig tjej från Finland som inte hade spelat 

mycket. Det tyckte sig inte märkligt för henne när jag berättade att jag var en kille i 

verkligheten, den valfriheten verkar vara accepterad och inte strida mot någon norm. Sprang 

jag iväg och gjorde andra saker så sökte hon ständigt upp mig och undrade var jag varit. Det 

kändes som ett stort svek att logga ur spelet när jag väl gjorde det eftersom vi var mitt uppe i 

ett uppdrag. När jag nästa dag spelar som min manlige taur TaurDu blir jag utmanad 4-5 

gånger av diverse spelare som dyker upp. Duellanterna ger sig också snabbare. Blir de 

besegrade en gång så ger de sig och springer vidare. Här ser jag en stor skillnad då jag 

tidigare inte blivit utmanad alls som kvinnliga Orcarinte och inte lika ofta med Jumina. Det är 

också manliga karaktärer som frågar om jag vill ansluta till deras grupp, eller ”guild” som det 

kallas i spelet. Om de anser att jag är stark och duglig på grund av min stridsduglighet eller 

min karaktärs kön är inte uppenbart. Men de frågar sällan om mitt kön som spelare och är 

knappast intresserade av den biten. När jag som Elendig frågar en spelare om vad jag ska 

använda ett visst föremål till svarar han med att kalla mig ”n00b” och sedan ignorera mig. Jag 

förstod inte vad han menad och var tvungen att söka på ordet över internet. Då fick jag veta 

via ett Wow-lexikon att ”n00b” var en förkortning för newbie, alltså nybörjare. 

 

 

2: Även om vi har chansen att skapa något nytt, tar vi ändå med mycket av det vi redan är och 

är vana vid i beräkningarna. Samtidigt så verkar det finns en öppenhet hos spelarna för 

avvikande exempel. Om man nu utgår ifrån att de flesta avatarer med manligt kön har manliga 

spelare så kan man se stora skillnader i attityden hos dem. De manliga spelarna har ett sätt att 

bemöta mig på som stämmer in på Gemzöes beskrivning av manliga egenskaper. Det 

aggressiva beteendet. Mjukheten hos kvinnorna finns också där, då de är vänligare. Spelarna 

släpper alltså inte greppen om sin inlärda västerländska filosofi och hur de bör vara när de 

skapar sina nya karaktärer i spelet.  
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Språket i spelet kan vara en viktig faktor för inne/uteslutning till gruppen. När man vill skapa 

sin egen karaktär i spelet så får man vara beredd på att andra spelare kan ha vissa 

förväntningar på en. Hur pass mycket man förstår av spelvärlden, dess namn och sättet man 

spelar på. Detta gör att det ändå sker en slags bedömning av mig som spelare hos dem baserat 

på hur duktig spelare jag är. Man kan säga att det skett en slags hierarki inne spelet bland nya 

och erfarna spelare. Att de erfarna tycker sig ha rätten att håna de nya ovana spelarna på 

grund av att de är bättre. Att inte ha spelaren framför sig bidrar till enkelheten i att bete sig så. 

För det finns ett problem i att vi inte behöver ansvara för våra karaktärers handlingar. Vi 

slutar tänka på vad vi har för attityd gentemot varandra i världen där vi ändå på något sätt inte 

kan få någon uppfattning om personerna vi möter förrän vi samtalat längre med dem. 

 

Detta bemötande ser naturligtvis annorlunda ut när man möter andra ”n00bs”. Oftast 

konverserar vi genom vanligt vardagsprat med varandra. En ovan spelare testar oftare att göra 

mera och är lättare att få kontakt med. De är inte rädda för att knyta kontakt med andra för att 

få hjälp med att ta sig igenom spelet. Grupperar man sig så blir man också mer bunden till sin 

medspelare. Som med Ninninni. Precis som i verkliga livet är det viktigt att vårda kontakterna 

annars löses dom upp. Men det känns som mer än så. Det handlar nästan om lojalitet.  

 

 

 

1: Idag händer något som jag inte sett tidigare. Det dyker upp en ny manlig spelkaraktär vid 

namn Onixx, som börjar spela ett slags rollspel. Hans konversation utgår från vad som händer 

i spelet och inte om världen utanför dataskärmen. Han börjar tilltala mig ”Lord”, alltså herre 

och börjar lyda min minsta vink. Han ställer sig brevid mig och en duellant och säger att 

vinnaren ska bli hans herre. Jag förlorar 2 dueller i rad och hoppet verkar kört. Kom igen och 
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vinn tillbaks mig säger han. Den tredje och fjärde duellen vinner jag istället och duellanten 

springer vidare. Nu hävdar Onixx att jag skulle vara hans bortsprungne far som återvänt. Jag 

fortsätter att hålla fantasin vid liv genom att spela med i rollspelet och kalla honom för min 

son. Han ber mig att ge mig av till byn och vila medan han jagar. Senare äter vi och 

träningsslåss tillsammans som far och son. Rollspelet håller i ganska länge och rör jag mig 

utanför byn så uppmanar han mig att gå hem och vila medan han sköter sysslorna. Efter att vi 

spelat far och son ett bra tag så blir det plötsligt svårare att få kontakt med Onyx. Han ägnar 

sig antagligen åt något annat och har inte tid till att skådespela med mig längre. Vårt rollspel 

har upphört. Senare har jag har jag tagit reda på att det finns vissa servrar som är skapade 

speciellt för rollspel. Det var en sådan server jag var inne på som TaurDu. Dessa servrar var 

benämnda ”RP”, alltså ”Role-play”, något jag inte tittat närmare på då jag valt server.   

 

 

2: Det jag direkt tänker på är Sherry Turkles upptäckter. Att spelare använder sin fiktiva 

begåvning för att ge liv åt sina karaktärer. Det är något som Onixx har gjort. Den här formen 

av rollspel var en väldigt intressant upptäckt i undersökningen och utgör en ny gren i spelets 

interaktion. Här får äntligen karaktären man skapat en betydelse och min roll som spelare blir 

mindre viktig. Detta gör att jag känner en större frihet då min identitet kan lösgöra sig från 

den jag tillskrivits utanför spelet och lämna kroppen i kvar i datorrummet. Det krävs alltså en 

förståelse från båda parter om att rollen måste hållas vid liv för att den ska kunna existera fritt.  

 

 

Onixx och min karaktär TaurDu blir ett med våra roller. 

 

 

Detta fungerar till viss del bra när det gäller att ge liv åt själva karaktärerna i spelet. Jag får 

plötsligt en större möjlighet att låta min karaktär bli det som representerar mig och släppa 
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fokuset från mig som spelare. Det blir på en gång mer som en alternativ värld och en 

alternativ identitet som skapas. Problemet ligger i att kunna bevara illusionen av att det är på 

riktigt. I och med att Onixx bryter av rollspelet upphör i och med detta våra fiktiva karaktärers 

existens. Köttet på våra karaktärer är nu återigen borta och allt ses som en illusion. Vårt 

rollspel måste bygga på samverkan från båda håll för att hålla illusionen uppe och skapa något 

nytt med vår fantasi.  

 

1: Tidigare har jag tagit ut svängarna när jag spelat genom att döpa mina avatarer till saker 

som Trollfjollan med mera och betett mig väldigt uppseendeväckande. Som avslutning väljer 

jag att använda en så konventionell spelkaraktär som möjligt. Jag döper honom till Jamesbeck 

och börjar konversera så vanligt som det bara går. Att vara så vanlig som möjligt visar sig inte 

vara det lättaste. Jag försöker ge min karaktär ett vanligt svensson-namn till en början. Men 

varken Sven, Leif eller Ludvig godkänns. Ger jag honom däremot mitt smeknamn Luddeman 

så går namngivandet igenom. Men jag kände ändå för att ha ett mer vanligt namn så jag 

ändrar till ett engelskt, James. Men inte heller engelska namn är tillgängliga för mig. Jag 

skriver ihop hans namn med ett efternamn och namnbytet har gått igenom. James Beck heter 

han nu, men jag var tvungen att skriva ihop dem för att få namnet tillräckligt udda. Det är inte 

bara så att spelare avstår från att använda sina vanliga namn utan de förbjuds även från att 

använda dem. Det finns krav på att man ska välja ett udda namn till sin karaktär. Vad händer 

då när jag träder in utan bisarra intentioner? Min tanke att mer avslappnat diskutera möts med 

ointresse. Jag använder enkla hälsningsfraser till dem jag möter, men nonchaleras. Efter att ha 

upprepat på samma sätt några gånger så tröttnar jag helt enkelt på att frysas ut och lämnar 

spelet. Mina äventyr med Jamesbeck kommer alltså inte mycket längre än så här och jag 

hamnar i samma utfrysta situation trots att jag beter mig väldigt vanligt. 

  

Jamesbeck blir utmobbad av sin spelomgivning 

 



Wow En studie om identitetsskapande 2010-08-25    Ludvig Kyndel 

43 

 

 

 

2: Bland de avancerade spelarna verkar man inte vara värd att pratas med som n00b. 

Antagligen för att spelandet går före att knyta kontakter och att de helt enkelt inte har tid. De 

måste underhålla sina karaktärer och sina redan befintliga kamrater den tiden de är inloggade. 

Att skapa en ny relation till någon kan ta för mycket av deras tid. Och tid är pengar när det 

gäller Wow. Alla betalar sin månadsavgift så det vore fel att använda den tiden man betalar 

för på fel sätt. Jag inser också att det ligger ett problem i att jag som undersökare inte har haft 

den tid som kan ha behövts för att bygga upp stabila relationer till de andra spelarna. 

Tidigare när jag kunnat ansluta till guilder har det snarare känts som en tillfällighet eller bra 

ren tur. Jag var på rätt plats vid rätt tillfälle och kom på ett bananskal. Hur mycket det hela 

handlar om att smälta in bra eller bara glida med är för mig oklart. I alla fall så känner jag vid 

detta läge att jag inte har mycket tid kvar för undersökningen och hinner därför inte fortsätta 

leta nya sätt att ta kontakt på. Jag drar i alla fall en slutsats att i Wow så går det undan och 

tiden är alltid avgörande för alla spelare. Du kommer ibland in fort i samspelet och ibland 

finns inte utrymmet. Råkar du hamna vid rätt plats med rätt sorts spelare så kan väldigt 

mycket hända under en väldigt kort tid. Ja nu har i varje fall min tid här runnit ut. Jag säger 

adjö till Wow och försöker sammanfatta mina upptäckter.  
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Sammanfattande analys 

 

 

Jag har i undersökningen utgått ifrån de olika fall jag stött på och drar min slutsats av 

analysen efter dessa. Jag är medveten om att resultatet kunnat variera beroende på vem man är 

och hur man spelar. Även vid vilken tidpunkt man spelar har en betydelse, vilket jag 

återkommer till i min avslutande diskussion. Det man till en början tyckt varit intressant att 

titta på var vad Wows värld hade för nytt att erbjuda i relation till vår egen värld och vad den 

ger oss för möjligheter att skapa en ny identitet. Man hade kunnat tro att mycket skulle vara 

nytt, men det visade sig inte vara så pass självklart.  

 

 

Jämför man Wows spelvärld med vår egen verkliga värld så ser man snabbt fördelarna med 

den förstnämnda. I spelvärlden är den karaktär du förkroppsligar en väldigt betydelsefull 

karaktär, medan de andra förprogrammerade karaktärerna är obetydliga. Det fyller en stor 

funktion i processen att stärka den egna spelarrollen. I spelvärlden får vi ta den plats vi i 

verkliga livet måste dela med andra. Man får hela kakan. Vi kan förhålla oss på ett annat sätt 

till vår omgivning. Vi får chansen att fokusera på sina egna syften utan att ansvara för hur 

man påverkar dem runt omkring sig. I verkligheten skulle detta inte funka och där med 

begränsar vi till viss del vår utveckling av oss själva och vilka vi verkligen vill vara. Att sätta 

det egna i fokus är stimulerande då det bryter mot hur vi försöker anpassa oss i det verkliga 

livet.  

 

 

Det känns som spelet är uppbyggt på att få spelaren att glänsa lite extra mot det som finns 

runtomkring honom. Det ger oss en chans att glida ovanför vilket är befriande. Det gäller 

dock bara så länge vi rör oss i de fasta karaktärernas kretsar och utför uppdragen, för än så 

länge har spelet fungerat som en illusion för oss, en fantasi där alla i vår omgivning är 

programmerade att se på oss på ett visst sätt och vara på ett visst sätt. Ställs vi istället mot 

andra spelare så blir vår roll mer svårdefinierad och vårt bemötande mer varierande, eftersom 

alla andra som också spelar är lika betydelsefulla och har en lika stark roll i spelets fiktiva 

värld, blir inte vår roll lika betydelsefull längre. Nu måste vi plötsligt tänka på hur vi förhåller 

oss till de som finns runt omkring oss för det är nu det blir mer levande och ”verkligt”. I detta 

fall så kommer vi mer in på hur din identitet som spelare formas. Stier skriver att flera 
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personer som utövar till exempel en idrott formar sin identitet genom att dom är just utövare 

av den idrotten. På samma sätt blir det lättare för oss att tillhöra någonting när vi har andra 

spelare att relatera till. Kan du också göra ett namn för dig med spelets hjälp så stärks din 

identitet ytterligare. På detta sätt har du möjligheten att utvecklas mer när du ställs i relation 

till andra spelare. Något de förprogrammerade spelkaraktärerna inte kan erbjuda. 

 

 

Att Blizzard återskapat samma socialt konstruerade tankesätt som finns i vår värld när de 

skapat spelets värld, var uppenbart redan från start. Det visuella språket är tydligt i spelet och 

man känner till exempel igen konventionerna kring manliga och kvinnliga egenskaper från 

min teori med Stier och Gemzöe. De Tolkieninspirerade förindustriella byarna med 

könsuppdelning är ett annat exempel. Då det fanns möjlighet att göra så mycket nytt när det 

gällde möjligheter att skapa sig en helt ny karaktär med helt nya förutsättningar så spelade de 

ändå ganska säkert. Vi får serverat det vi är mest vana vid. Detta är antagligen för att de tror 

att vi känner oss säkrare i det.  Blizzard är med sitt bildspråk tvungna att anpassa sig till våra 

förväntningar till lika hög grad som vi är tvungna att anpassa vårt sätt att vara till vår egen 

omgivning. De kan tänkas återupprättar gamla invanda sociala mönster i spelet på grund av 

oss användare och det de tror vi helst vill ha. De är styrda av våra behov och försöker också 

tillfredställa dessa så gott de kan. Tar de risken att ge oss något som inte känns familjärt för 

oss så kan det också leda till att vi stöter bort det. Deras spel är en produkt av vad marknaden 

vill ha. Så mycket nytt finns alltså inte, eftersom de är låsta i det de tror är våra 

föreställningar. Dock ser jag att det finns fall där mönstret bryts. Vissa kvinnliga karaktärer 

utförde samma sysslor som männen och kunde överskrida könskonventionerna till viss del. 

Min teori är att de inte riktigt vågar bryta dessa konventioner helt och hållet, men försöker 

istället flika in annorlunda exempel här och där. De kan på detta sätt sakta vänja oss vid det. 

Man ändrar möjligtvis inte ett etablerat tankesätt med ett spel, men man kan ge en bild av att 

allt inte behöver vara på endast ett sätt.  

 

 

Det blev fler delar att titta på än vad jag först trodde. I början så trodde jag att det skulle gå att 

hänvisa till spelarrollen och karaktärsrollen bara. Karaktärens roll skulle vara den 

uppträdande, aktiva rollen som fick representera den jag ville vara i spelet och min spelarroll 

skulle endast styra detta uppträdande. Men alla spelare kunde inte låta sig själva släppa det 

som fanns utanför datorskärmen och riktade sina konversationer till mig som spelare, bakom 
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ridån. Vår roll kan vi inte bara påverka själva utan vi behöver få den bekräftad från andra 

spelare samtidigt. Det kan handla om hur duktiga vi vill vara som spelare eller att få andra att 

spela med i vår karaktärs rollgestaltning. I båda fallen handlar det om att bygga något nytt i en 

ny värld. Som spelare söker vi ett erkännande från andra spelare om hur kompetenta vi är. Har 

man inte en lika betydelsefull roll i verkliga livet så har man chansen att få det här, utan att 

behöva lämna ut så mycket av sig själv. Ett sätt att stärka sin egen ställning är att göra det 

svårare för nya användare som vill slå sig in i världen. Man etablerar ett nytt språk med 

termer och förkortningar, bildar en socialgrupp. En ny spelare kan sedan se upp till personen 

som har en förståelse för dessa termer och begrepp och bekräftar dennes tro på sin duglighet 

som spelare. De som vill stärka sin spelaridentitet måste de bli distingerade mot de nyare 

spelarna på ett eller annat sätt. 

 

 

För att identitetskapandet ska bli verkligt så krävs ett samspel mellan min karaktär och de 

andra karaktärerna i spelet. Vad gäller de förprogrammerade så är de redan styrda till att 

bygga upp min roll och ge mening åt mina handlingar. Så där har vi ett stabilt upprättande av 

min roll. Tittar man sedan på det identitetsskapande som sker mellan mig och andra spelare så 

blir inte dessa delar lika självklara. Då det krävs ett samspel mellan mig och de andra för att 

upprätthålla våra roller. Får man igång samspelet så går det alldeles utmärkt att ge liv åt sin 

nya karaktärs roll. Får man däremot inte igång detta samspel så blir man inte mer än ännu en 

spelare som gjort sig en gubbe. I mitt fall gick det ju oftast inte så bra att få andra att spela 

rollspel med mig med undantag för Onixx som tilltalade min karaktär och inte mig. Vårt möte 

blev ett av de mer intressanta under undersökningen. Det visade sig också vad som krävs av 

båda spelarna för att hålla illusionen vid liv. 

 

 

Ett annat sätt att stärka sin position är att ägna mer tid åt spelandet vilket naturligtvis leder till 

mer färdighet. Det bidrar också till ett större beroende och i sin följd mer intäkter åt 

spelföretaget. Här ser jag en koppling mellan behovet av att göra sig mer framgångsrik och 

Blizzards försäljningsstrategi. Säkert är detta en medveten koppling. Eftersom identiteten inte 

kan existera fullt ut utan det sociala samspelet, måste samspelet ständigt underhållas. Blir 

kontakten med de andra spelarna svag så riskerar vi att uteslutas och stigmatiseras. De som 

lyckats skapa sig en framgångsrik karriär i Wow har också intagit en position som blir 

synonym med deras identitet. De kan bestämma vilka som ska inne och uteslutas i deras 
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guilder med mera och detta gör att andra spelare ser upp till dem och behöver dem som 

förebilder. I detta läge behöver de upprätthålla deras status inte bara för deras egen skull utan 

för andras. Precis som doktorerna med deras auktoritära ställning som patienterna känner sig 

trygga i, behövs en erfaren och kunnig spelare som kan vägleda dem. Eftersom ingen vill ta 

risken att förlora sin position är de villiga att köpa sig mer tid. Tid har varit nyckelordet under 

hela undersökningen. Den tid du spenderar inne i Wow måste användas väl. Till rätt saker och 

till rätt människor hela tiden för att få någon behållning av spelet. Såvida du inte bara vill 

”göra en gubbe”.  

 

 

De flesta samtal jag haft har inte varit långvariga och är över på några minuter. Detta gör det 

svårt att börja knyta kontakter inne i spelet. Är du som spelare för galen eller för ointressant 

så är risken större att ingen ägnar någon tid åt dig alls. Ibland stöter jag bara på rätt personer 

som vill ägna någon minut åt att talas vid. Dessa personer har i mitt fall varit de nyare 

spelarna som jag träffat. De testar mer saker och har inte samma krav på hur andra spelare de 

träffar bör vara. Ju mer erfarna och etablerade de blir, ju mer viktigt blir det att upprätthålla 

identiteten eller rollen, speciellt när du nått en position som framgångsrik spelare. För att 

behålla denna position måste de hitta sätt att utesluta andra som försöker bli en del av gruppen 

genom att sätta upp inne och uteslutnings barriärer. Språket är en sådan barriär. Den hjälper 

de spelare som finns att hitta den gemensamma styrkan hos den egna gruppen. Som ny spelare 

hänger man inte riktigt med i språkbruket och blir bekräftad först då man kan hantera de nya 

termerna och förkortningarna för de olika kommandona. De som inte hänger med kan inte 

hota deras position. 

 

 

När det gäller hur fritt vi kan verka i spelvärlden i kontrast till den verkliga världen så finns 

det olikheter i hur vi mottas. Det är ingen som bryr sig lika mycket här om du tänjer på 

gränserna med din karaktärs beteende och det är också det som är problemet. De bryr sig inte 

och dina handlingar blir verkningslösa då de inte får den effekt du kanske ville få. Faktum är 

att det var så vanligt med spelare som söker uppmärksamhet genom att bete sig ohämmat att 

det inte framstod som så ohämmat. Det bästa sättet att straffa dessa icke assimilerade är att 

helt enkelt frysa ut dem och inte ge dem det de väntar sig, nämligen uppmärksamhet. En 

sådan person är också lättare att ignorera i spelet än i verkligheten så denne aldrig kan skada 

dig på riktigt. Man behöver egentligen inte ansvara för vad man gör när man möter andra så 
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vida man inte har etablerat en position inom spelarhierarkin. I detta fall så blir din karaktärs 

handlingar mer betydelsefulla. Det gäller att veta vilka vägar man ska ta för att utveckla sin 

karaktär och tar man sig för stora friheter så inskränks möjligheterna. När du ignoreras och 

inte får kontakt med de som rör sig runtomkring dig, blir du också hindrad från att utvecklas. 

Andra spelares föreställningar om dig kan också hindra dig. Väljer du en kvinnlig eller manlig 

spelavatar så bemöts du olika när det gäller duellerande och grupperande. Så hur jag framställt 

min karaktär har helt klart påverkat mitt bemötande.  

 

 

Blizzard föreslår att man inte ska vara för konventionell med sitt skapande av karaktär. Vill 

jag till exempel ha en karaktär som har ett vanligt namn så slår de ifrån sig det. För att kunna 

skapa sin karaktär så måste man kunna acceptera vissa av de riktlinjer som spelföretaget ger 

oss. För att kunna skapa din karaktär så måste du först gå med på vilka regler som gäller i 

spelvärlden. De här varelseraserna finns och de här klasserna finns, förklarar de i början. 

Detta är en begränsning, men också ett tecken på att de inte litar på att vi klarar att bygga 

något nytt helt från grunden. De vill få oss att komma igång och ger oss karaktärer med vissa 

egenskaper serverade. Att skapa något helt nytt hade antagligen tagit för lång tid för oss och 

hade krävt för mycket av vår egen fantasi. Vi blir trygga i att få valmöjligheter och att känna 

igen delar av det som utmärker dem. Blizzard vet att något helt nytt inte riktigt är det vi vill 

ha. Och känner vi varandra rätt så känner vi oss oftast säkrare i att ha någon som ger oss 

riktlinjer för hur vi ska leva och vara. Dataspel är en visuell produkt och precis som andra 

visuella produkter som TV och tidningar, sätter de upp mallar för hur vi ska vara och se ut. 

Det krävs mycket av oss innan vi kan börja tänka om eller skapa något helt nytt själva. 

 

 

Min slutsats är att både spelföretag och vi användare är delaktiga i att det inte går att skapa en 

helt ny identitet i spelet World of warcraft. Vi måste titta på våra egna tankesätt innan vi kan 

utveckla det. Sedan kan vi kanske se nya sådana även i spelens värld.    
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Avslutande diskussion 

 

 

Vad gäller min egna undersökning så hade nog mer tid varit avgörande för hur långt jag hade 

kunnat fört den. Mer speltid i ryggen hade gett mig fördelen att som en mer integrerad spelare 

använda mina kontakter för att få mer inblick i spelkulturen. Tagit reda på vilka spelarna 

bakom karaktärerna var. Nu har fokuset legat på att etablera kontakterna och inte bara 

använda dem. Hur undersökningen hade sett ut om den hade sköts av en mer etablerad spelare 

hade varit intressant att se. Någon som hade kunnat mer eller mindre intervjuat sina vänner i 

spelet om vad de har för uppfattning om sig själva som spelare. Det hade funnits en möjlighet 

att lägga mer tid på detta och komma förbi det som jag fått fram redan. 

 

 

 Tid har säkert också haft en påverkan då spelet har utvecklats och inte ser likadant ut som till 

exempel för fem år sedan. Hur en undersökning hade sett ut vid det tillfället hade varit 

intressant att veta innan jag påbörjade min vid denna tidpunkt. Därför tror jag att det skulle 

vara intressant om den nya deltagarobservationen i Wow sker med några års mellanrum från 

det att min ägt rum. Tiden har stor betydelse för hur spelet används och vilka som spelar. Jag 

jämförde själv min uppsats med de undersökningar som Sherry Turkle gjort under 1990-talet i 

en helt textbaserad virtuell arena. Hur ser detta spel ut om några år eller har spelutvecklingen 

gett oss nya verktyg. Om vårt tankesätt möjligtvis har förändrats tills det och vi valt att se 

annorlunda på hur vi ska uppfatta oss själva. 

 

 

Hur mycket jag som spelare har smällt in bland de andra är svårt att säga. Jag har mer känt 

mig som en betraktare som då och då kunnat gå in och påverka de andras sysslor. Hela 

undersökningen har varit en observation som jag själv delvis har deltagit i. Interagerandet 

blev inte en större del av uppsatsen, något som jag anade på förhand. Det var därför jag lät det 

ligga som en sekundär del i undersökningen. Hade man varit en etablerad spelare så hade 

resultatet sett annorlunda ut. Det tar tid att få reda på vilka de andra spelarna verkligen är och 

vad de tydligt har för funderingar kring sin spelidentitet. Mycket av spelets dragningskraft 

ligger i den anonymitet du kan få som spelare och att du slipper dela med dig av allt till alla. 

Att agera utan att själv riktigt ansvara för vad du gör. Detta gör att det inte är det lättaste att 

ställa några djupare frågor kring vad deras syn på ämnet är. Såvida man inte är riktigt bästa 
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kompisar med varandra. 

 

 

Till vidare forskning tycker jag man kan titta på hur genren påverkar hur spelet byggts upp. 

Jag har varit inne och snuddat stundvis vid spåren av fantasy och glorifierandet av de 

förindustriella samhällena, men det finns mycket mer att hämta inom genren. Till exempel 

kan man dra paralleller med verk såsom Sagan om ringen och dylikt och titta på hur rollerna 

gestaltas i dessa berättelser. Finns det riktlinjer för hur vissa karaktärer av olika kön ska bete 

sig och återskapar Wow dessa föreställningar. 

 

 

Jag har dragit mycket paralleller med spelvärlden i Wow och vår riktiga värld och det finns 

förutom olikheter också likheter i andra avseenden. I båda fallen påverkas våra handlingar och 

öden av tillfälligheter. Att vi råkar befinna oss vid en speciell plats vid en speciell tidpunkt 

och råkar träffa just rätt person för att få det resultat vi vill ha. Det gör också det svårt att 

greppa hur det social samspelet i Wow verkligen fungerar rent konkret, utan man får utgå från 

de fall man stöter på. Något som skulle vara intressant vid nästa undersökning är om man kan 

få ett helt nytt resultat och om detta beror på vem som spelar och vad just denne råkar ut för. 

 

 

Jag använde många underperspektiv till mitt perspektiv vilket lät mig fånga upp många grenar 

från undersökningen och se närmare på just dem. Men det kan också ha hindrat mig från att 

riktigt fördjupa mig i vissa spår. Däremot tycker jag inte att det gick att enbart tänka kring 

identitet på ett sätt utan man kommer onekligen in på de andra områdena när man ska 

använda det och förklara det. Det har varit en av de mest krävande delarna i arbetet, men 

också gjort det väldigt intressant. Nu känner jag som att det finns så mycket mer att gräva 

fram och att min undersökningsperiod gick fortare än jag var beredd på. Men jag har njutit av 

att förena nytta med nöje och kommer fortsätta besöka Azeroth då och då i framtiden.  



Wow En studie om identitetsskapande 2010-08-25    Ludvig Kyndel 

51 

 

Referenser 

 

Litteratur: 

 

Anna Sparrman & Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare, (2003), Visuella spår – Bilder i 

kultur- och samhällsanalys, Studentlitteratur, Lund  

 

Sherry Turkle, (1995), Life on the screen, Massachusetts Institute of technology  

 

Digital culture, play and identity, (2008), Hilde G. Corneliussen and Jill Walker Rettberg, 

MIT Press, Cambridge London 

 

Erving Goffman, (2004),  Jaget och maskerna, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm  

 

Marita Sturken, Lisa Cartwright, (2005), Practises of looking, Oxford university press  

 

John-Henri Holmberg, (1995), Fantasy- fantasylitteraturens historia, motiv och författare, 

BJT tryck AB, Lund  

 

Jonas Stier, (2003), Identitet – Människans gåtfulla porträtt, Studentlitteratur, Lund  

 

Lena Gemzöe (2005) Feminism, Bilda Förlag  

 

Walter Hirsch, (1970), Bilden av vetenskapsmannen i sience fictionlitteraturen. En 

innehållsanalys från Litteratursociologi, Natur och kultur, Stockholm 

 

Tidskrifter: 

 

Moi, Toril, “Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori” i: Res Publica 1997:1–2 

 

 

Hemsidor: 

 

http://us.blizzard.com/en-us/games/wow/ 

 

http://www.worldofwarcraft.com  

hämtat 2009-12-19 och 2009-12-20 

 

http://www.svb.se/lasguiden/john-henri-holmbergs-sience-fiction-fantasy-och-

skr%C3%A4ck-lista  

hämtat 2010-01-13  

http://www.svb.se/lasguiden/john-henri-holmbergs-sience-fiction-fantasy-och-skr%C3%A4ck-lista
http://www.svb.se/lasguiden/john-henri-holmbergs-sience-fiction-fantasy-och-skr%C3%A4ck-lista


Wow En studie om identitetsskapande 2010-08-25    Ludvig Kyndel 

52 

 

 
 

 

 

ISAK-Instutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 

 

 

 

ISRN: LIU-ISAK/KSM-A -- 10/13 -- SE 

 

 

 

Handledare: Michael Godhe 

 

 

 

Nyckelord: World of Warcraft, identitet, dataspel, roller, visuell kultur, genus 

 
 

 


