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1. Inledning
I mitten av 1990-talet närmare bestämt 1996 gjordes en film kallad  Diary of a Camper1.  Filmen 

handlade om en person som satt och lurpassade på sina fiender i ett datorspel. Det som var speciellt 

med denna film var inte handlingen eller något fantastiskt kameraarbete. Nej det som var speciellt  

var  det  faktum  att  filmen  spelades  in  i  ett  datorspel.  Denna  film  anses  vara  startskottet  för 

machinimakulturen som idag omfattar flera tusen utövare världen över.

Det  var  personerna  bakom  Diary  of  a  camper som  myntade  uttrycket  machinima  som  är  en 

sammanslagning av de engelska orden ”machine” och ”animation” alltså maskin och animation. Det 

finns en annan tolkning där ordets andra stavelse är ”cinema” istället för  ”animation” men den 

officiella ska vara det tidigare.  Vad än ordet machinima är ihopsatt av är det en filmteknik där 

kreatören eller producenten spelar in sin historia i ett TV- eller datorspel.

Att spela in en machinimafilm är ganska enkelt. Det som behövs är en dator, ett datorspel och en 

programvara som kan spela in det som händer i datorspelet. Har man dessa saker är det bara att sätta 

igång och spela  in sin historia  eller  sitt  manus.  När en machinimaproducent väljer  spel för sin 

inspelning bör denne tänka på vad han eller hon vill uppnå med sin inspelning. Det finns en mängd 

olika spel ute på marknaden som skiftar i allt ifrån miljöer till karaktärer. Spelen kan även vara mer 

eller mindre lätta att modifiera eller modda efter de behov machinimaproducenten kan tänkas ha. 

Kanske behöver man karaktärer som kan röra på munnen eller varför inte möjligheten att flyga i sin 

inspelning. Varianterna och önskemålen kan vara många men allt som oftast finns det något spel 

som innehåller den inramning och de funktioner som behövs för just den historia någon vill berätta. 

Visst låter det fantastiskt att som filmskapare för en liten peng kunna få tillgång till  fantastiska 

miljöer och verktyg för att göra sin alldeles egen animerade film? Det är bara att köpa ett spel och 

sen gå hem och spela in. När filmen är färdig är det bara att lägga ut den på Internet för att sedan se  

lovorden och kanske pengarna strömma in via annonsering på den egna hemsidan. Men givetvis är 

det  inte  alltid så enkelt.  De företag som producerar  spelen och tillhandahåller  dessa fantastiska 

världar har självklart någonting att säga till om.

Machinimakulturen är en så kallad fankultur som bygger på att den uppkommit genom att personer 

som gillar spel börjat göra filmer i dessa. Detta betyder att de förhåller sig till spelföretagen på 

något sätt och det betyder samtidigt också att företagen förhåller sig till sina fans på något sätt. År 

1 Diary of a Camper (1996), http://www.youtube.com/watch?v=uSGZOuD3kCU (2010-04-01)
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2007 släppte både  Microsoft2 och  Blizzard3 (två stora spelutvecklare) avtal som går igenom vad 

machinimaproducenter  får  och  inte  får  göra  med  deras  spel.  Detta  kom  som  ett  svar  på  att 

machinimakulturen börjat bli stor och genererat vissa machinimaproduktioner som inte bara blivit 

stora inom machinimakulturen utan även spridit sig till stora delar av spelkulturen. En av dessa 

stora succéer är den smått legendariska machinimaserien Red vs. Blue4 som handlar om två lag som 

strandsatta i en till synes värdelös dal försöker få vardagen att bli lite mer spännande.

Men  detta  är  bara  en  av  raden  åtgärder  flera  av  de  stora  företagen  gjort  för  att  närma  sig 

machinimakulturen och de moddningskulturer som växt upp bland spelare. Med datorspel medföljer 

det ofta verktyg som underlättar modifiering av datorspel som även används inom machinima. Det 

finns även exempel där en ren inspelningsfunktion följer med spelet.

Machinima är en stor kultur som i och med den ökade spridningen av dator- och TV-spel har blivit  

större och större. Idag är det i stort sett aldrig långt till ett spel. De finns i våra mobiltelefoner, våra 

Mp3-spelare, på våra bärbara datorer och i våra vardagsrum. Spelkonsoler som Nintendo Wii5, där 

kontrollen bygger på att spelaren viftar fram olika kommandon, tillsammans med spel som Guitar 

Hero6 som bygger på att spela gitarr med en kontroll som ser ut som en gitarr och olika sorters 

sångspel har hjälpt till att bredda spelmarknaden till att inte bara omfatta de allra mest intresserade 

utan även de som kanske aldrig spelat TV- och datorspel innan. Idag är det inte konstigt att en hel 

familj  kan sitta och spela dessa spel tillsammans. Detta medför att den potentiella publiken för 

machinimafilmer också ökat i omfång genom att fler har förståelse för spel. I förlängningen kan 

detta medföra att det blir fler och fler som gör machinimafilm.

1.1. Syfte
I den här uppsatsen undersöker vi vad machinimakulturen är för något och tittar på tre delar för att 

kunna  kartlägga  hur  machinimaproducenter,  användare  och  företag  förhåller  sig  till  varandra. 

Företagen Blizzard och Microsofts avtal, webbforumet Machinima.com7, och  macinimaserien Red 

vs. Blue är fokuset där en analys strävar efter att ge en större insyn i vad machinima är för något.

2 Microsoft, http://www.microsoft.com (2010-04-01)
3 Blizzard, http://www.blizzard.com (2010-04-01)
4 Roaster Teeth, Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), http://www.imdb.com/title/tt0401747 (2010-04-01)
5 Nintendo Wii, http://www.nintendo.com/wii (2010-04-01)
6 Activision, Guitar Hero (2005), http://www.imdb.com/title/tt0498678 (2001-04-01)
7 Machinima.com, http://www.machinima.com (2010-04-01)
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Tanken med den här uppsatsen är att sprida ljus över denna kultur och förklara vad machinima är, 

hur det ser ut och vad som hänt i förhållandet mellan företag och användaren när användaren visat 

sig bli producent av kvalitativt material som bygger på något företagen producerat. Machinima är 

ett bra exempel på hur populärkultur konvergerar ett antal medier såsom film och spel vilket tvingar 

olika parter att anpassa sig till nya rådande förutsättningar. Vi vill belysa vilka dessa förutsättningar 

är och hur både spelare och spelindustrin väljer att förhålla sig till de nya rådande reglerna. Då 

denna relativt nya underhållningsform (första filmen anses vara Diary of a Camper, 1996) utvecklas 

kraftigt och tar allt större plats i den populärkulturella sfären är det intressant att undersöka dess roll 

och hur  den utvecklas.  Eftersom att  fokuset  ligger  på relationen mellan machinimaskapare och 

företag har vi valt att titta närmare på en av de största machinimaproduktionerna nämligen Red vs.  

Blue för att se hur den förhåller sig till de regler företagen presenterat.

Resultatet av denna undersökning fungerar inte bara som en vägledning för de som är nya inom 

machinimafältet utan även som en hjälp i vårt arbete med den machinimafilm som producerades 

samtidigt som uppsatsen skrevs (läsåret  2009/2010).  Att  förstå det kulturella fältet  machinima i 

produktionen av en machinimafilm kan visa sig ha stor betydelse. Inte minst ökar det förståelsen för 

de regler som finns och hur de efterlevs. Detta är något som kan vara viktigt att veta i kontakten 

med användare på forumet Machinima.com samt i kontakten med företagen som publicerat avtalen 

som idag är det enda riktmärket  för machinimaproduktion,  frånsett  den allmänna uppfattningen 

vilken presenteras på forumet.

En av de större orsakerna till denna uppsats är även att få till en grund för vidare forskning inom 

fältet då det till dags datum är tämligen outforskat. Machinimakulturen är en maktfaktor som höjer 

statusen på användaren och likt andra kulturer som har med musik, film och bloggande att göra 

sticker upp för att etablera sin plats i den kulturella sfären.

1.2. Frågeställningar
Hur påverkar machinima relationen mellan spelare och speltillverkare?

Vad har Red vs. Blue inneburit för machinimas utveckling och spridning?

Hur har machinima påverkat spelföretagen och deras användaravtal?

1.3. Avgränsning
Om vi går igenom våra tre kategorier igen så kan vi se att vi valt att avgränsa oss ganska kraftigt.  

Red vs. Blue har valts ut på grund av att det är den machinimaserie som hittills rönt flest framgångar 
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och slagit igenom internationellt. Det finns fler lysande exempel som t.ex.  Tales of the Past8 den 

kanske största machinimafilmserien gjord med spelet World of Warcraft9 som grund och det är väl 

dessa två som sticker ut allra mest tittarmässigt och diskussionsmässigt från mängden. Det finns 

förutom dessa en mängd machinimafilmer och serier som blivit uppmärksammade men som inte är i 

närheten av Red vs. Blue och Tales of the past när det gäller tittare och rykte. Valet faller på Red vs.  

Blue  då  många  av  de  diskussioner  som förekommer  på  forumet  Machinima.com kretsar  kring 

Microsoft10 och spelet  HALO11 som Red vs. Blue är inspelad i. Serien har genererat en stor publik 

och är en stor inspirationskälla till machinimaskapare världen över. Serien finns för tillfället i 5 

säsonger och på grund av det stora materialet och vårt syfte att komma nära vårt material har vi valt  

att fokusera på två avsnitt och de är hämtade ur den första säsongen. Anledningen till att vi väljer de 

två första avsnitten är för att det finns en stor chans att upphovsmännen vid den tidpunkten inte 

blivit kontaktade och därmed påverkade av eventuella fingervisningar från Microsoft eller Bungie12. 

Denna  uppsats  syftar  till  att  undersöka  hur  machinimakulturen  och  företagen  anpassar  sig  till 

varandra och om vi tittar på avsnitt från en senare säsong när  Rooster Teeth fått en licens för att 

tjäna pengar på sin serie anser vi att det i och med detta finns en stor chans att det också följts av 

eftergifter genom att  Microsoft på något sätt försökt styra innehållet i någon riktning. I detta fall 

skulle det kunna uppstå en argumentation om huruvida det varit fördelaktigt att välja delar både före 

och efter Microsoft och Rooster Teeth kommit överens om en licens. Vi anser dock att det viktiga är 

att se hur företagen valt att reagera på den opåverkade machinimaproducenten. Detta för att vi ska 

kunna jämföra avtalens förhållande till serien.

Användarna  representeras  i  form  av  utvalda  diskussionstrådar  ifrån  forumet  Machinima.com. 

Hemsidan  Machinima.com är också den största enskilda sidan som behandlar kulturen. Det finns 

givetvis fler sidor som Virtualflicks.net, Warcraftmovies.com och Machinima101.com. Alla bidrar de 

till  fältet  machinima  men  det  som  utmärker  Machinima.com är  att  den  sidan  startades  av 

upphovsmännen bakom uttrycket  machinima.  Machinima.com kan därför ses som en makfaktor 

inom fältet machinima då de inte bara är en av de största sidorna utan även på ett sätt förvaltar  

begreppet  machinima  och  genom  detta  har  tolkningsföreträde  och  möjlighet  att  definiera  vad 

machinima ska stå för. 

8 Martin Falch, Tales of the Past III, http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=53953
9 World of Warcraft, http://www.worldofwarcraft.com/
10 Microsoft, http://www.microsoft.com/
11 HALO, http://www.halo.xbox.com/
12 Bungie, http://www.bungie.net/
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När vi kommer till företagen så är det så enkelt att vi valt att titta på de avtal som finns publicerade.  

Blizzard och Microsoft är de enda spelutgivarna som till dags datum har gett ut denna typ av avtal 

och regler som fungerar som riktlinjer för machinimaproducenten. Ett annat sätt att gå till väga hade 

varit att vi kontaktade företagen för att få en mer nyanserad syn på hur de uppfattar machinima som 

fristående  kultur.  Men  syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  hur  användare  inom 

machinimakulturen  förhåller  sig  till  företagen  vilket  motiverar  varför  vi  bara  behöver  titta  på 

avtalen. Skulle vi ta kontakt med företagen finns det en risk att vi får ett riktat svar som stämmer in 

på de frågor vi väljer att ställa samt vår position som uppsatsförfattare vid ett universitet. Eftersom 

att  avtalen  är  officiellt  publicerade  dokument  gäller  dessa  som  ett  generellt  regelverk  som 

machinimakulturen måste förhålla sig till. Vi ser det därför som en fördel att titta på den generella  

uppfattningen av dessa avtal som gäller vare sig användaren väljer att ta kontakt med företagen i 

fråga eller inte.
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2. Disposition
Denna  text  fortskrider  på  följande  sätt.  Närmast  följer  avsnittet  Teoretiskt  perspektiv  där  vi 

presenterar Pierre Bourdieus tankar om kulturproduktion, Henry Jenkins idéer kring konvergens och 

Lawrence Lessigs genomgång av Free Culture.  De avslutande två teoretiska ingångspunkterna i 

detta avsnitt är Diskursanalys samt Visuell analys. Dessa placeras sist i detta avsnitt för att de även, 

till viss del, faller in i det nästpåföljande metodavsnittet. En diskursanalys har alltid en förankring i 

både en teori- samt en metoddel och bör i de flesta fall stå under samma rubrik. I detta fall har vi 

valt  att  använda  en  egen  tolkning  av  Foucaults  tredimensionella  kritiska  diskursanalys  där  vi 

använder oss av ett något annorlunda tillvägagångssätt vilket medfört att vi för att göra detta tydligt  

valt att separera dessa delar och placera dem i en teori- samt metoddel. I metodavsnittet utvecklas 

vårt  tillvägagångssätt  med  stöd  i  tidigare  nämnda  modell  framtagenmed  inspiration  av  Michel 

Focault.

Efter detta följer ett materialavsnitt med en genomgång av det empiriska materialet vilket ligger till 

grund för  analysen.  Under  rubriken bakgrund presenteras  en  djupare  förklaring av  Machinima-

filmens uppkomst och bakgrund med djupare information om bland annat HALO och Red vs. Blue.

Analys är avsnittet där själva hjärtat i texten ligger. Analysavsnittet är uppdelat i fyra delavsnitt där 

de  tre  delavsnitten  Spelföretags  användaravtal,  Machinima.com och  Red  vs.  Blue är 

områdesspecifika  analyser.  Dessa  tre  avsnitt  sammanfattas  sedan  i  det  fjärde  delavsnittet 

Sammanfattande analys. För att öka förståelsen för analysdelen och hur det vi analyserar ser ut 

inleder vi varje delavsnitt med en introduktion till det ämne som ska beröras. Dessa inledningar har 

enligt oss en stor del i förståelsen för det analyserade materialet samt en koppling till hur vi ser på 

materialet. Därför ser vi det som en fördel att istället för att ha dessa delar i ett bakgrundsavsnitt 

presenterar dem i samband med analysen då vissa partier av analysen tar stöd i dessa introduktioner.

Efter  analysen  följer  avsnittet  Diskussion  där  vi  presenterar  vårt  resultat  för  hela  analysen. 

Resultatet utvecklas och problematiseras i det påföljande avsnittet Vidare forskning som avslutar 

uppsatsen. Efter dessa delar följer Källförteckning samt Bilagor där företagens användaravtal finns i 

originalkopior tillsammans med en komplett  sammanställning av de två avsnitten "Why are we 

here" och "Red gets a delivery" från machinimaserien Red vs blue översatta till svenska.



3. Teoretiskt perspektiv
Innan vi går in på machinimas bakgrund och ursprung så är det viktigt att vi får en förståelse för vad 

ett kulturellt fält är för något. Vi behöver även insikt i hur medier formas och utvecklas samt vilka 

regler  och  rättigheter  producenter  och  företag  har  inom fältet.  Vi  kommer  även gå  igenom de 

teoretiska metoder  vi  har  valt  att  applicera på materialet,  d.v.s.  kritisk diskusanalys  och visuell 

analys.

3.1. Pierre Bourdieu om kulturproduktion
I boken The field of cultural production13 går Pierre Bourdieu igenom en modell för hur man kan se 

på den kulturella  arenan och dess aktörer  inom olika fält.  I  sina empiriska undersökningar  har 

Bourdieu  tittat  på  den  kulturella  arenan  i  Frankrike  där  han  bl.a.  inkluderat  det  franska 

utbildningssystemet och dess roll i kulturproduktion.14 Då många av Bourdieus teorier befästes på 

60-,  70-  och  80-talet  kan de anses  vara svåra att  applicera  på vår  tids  kulturella  arenor.  Vi  är 

medvetna om att vårt material skiljer sig från det material Bourdieu en gång analyserade men anser 

att vi med vetskapen om detta kan fortgå i vår analys på ett plan som inte nödvädnigtvis behöver 

vara strikt kopplat till en viss tidsepok.

Ansvaret för att åstadkomma en förändring inom ett kulturellt och socialt fält faller till största delen 

på nykomlingarna (enligt Bourdieu ”de yngre”). Dessa har kravet på sig att sprida sina nya idéer  

inom fältet för att bli igenkända och accepterade. Om de nya tankesätten och mönstren accepteras 

reagerar fältet genom en omstrukturering. Med nya introduktioner av regler eller synsätt kommer 

positionerna inom fältet att förändras vilket medför att de som redan har en klar position försöker 

hitta en ny för att  befästa sin plats  i den sociala strukturen.15 Enligt Bourdieu pågår en ständig 

maktkamp mellan nykomlingarna eller de som ifrågasätter fältets doxa och de gamla i ett system 

där de nya hela tiden strävar efter att komma in i systemet. Det finns de som kämpar sig fram med 

nya idéer och skapar sin egen framgång och de som anammar det rådande klimatet inom fältet 

vilket medför att de gamla aktörerna inte blir förlegade. Genom att sätta sin prägel på ett fält skapas 

en ny position framför de gamla vilket leder till den ovan nämnda omstruktureringen. Ett fält ingår 

alltså i en konstant kamp där de som besitter positioner arbetar för att behålla dessa samtidigt som 

nykomlingar strävar efter att skapa sin egen position. Detta ger möjligheten att konkurrera ut de 

13 Pierre Bourdieu (1993), The field of cultural production
14 Ibid, s. 23
15 Ibid, s. 58-59

7



redan befästa positionerna som till följd av detta blir gamla och förlegade. Bourdieu definierar och 

förklarar på detta sätt fältets dynamik och förändring.16

Att accepteras som nykomling är inte alltid lätt då det finns en rad bedömningar i form av vilken 

äkthet kulturen nykomlingen producerar besitter. Ett verk definieras inte bara av sitt innehåll utan 

också av uppsåtet bakom när det kommer till ekonomisk vinning. Att ha en målsättning där man 

inte vill tjäna pengar är enligt Bourdieu en stor hjärtefråga inom de kulturella fälten. Konst ska vara  

en uppoffring där upphovsmannen ska nöja sig med att kulturen och personers tolkning av kulturen 

ska  vara  den  högsta  betalningen.  Det  finns  en  motsättning  mellan  det  kommersiella  och  icke 

kommersiella överallt inom de kulturella fälten där den icke kommersiella delen många gånger vill 

ge  sig  själv  en  högre  status.  Att  göra  omfattande  produktioner  med  stor  budget,  mycket 

marknadsföring och publik som genererar inkomster ses ofta som kriterier på låg kvalitet, kontra 

produktioner med låg budget, litet verk och snäv spridning vilka premieras som god konst. Denna 

syn är något som hela tiden måste försvaras när nykomlingar äntrar fältet och då nykomlingar som 

speciellt  vill  sätta  sin  egen prägel  och  skapa  sin egen position  inom fältet  utan  att  ta  med de 

existerande regler som för tillfället styr.17 

Bourdieu utvecklar betydelsen av att utmärka sig inom fältet och detta gäller både nya och gamla 

aktörer. Ett sätt att utmärka sig på ett effektivt och långvarigt sätt är att skaffa ett namn och fylla det 

med  betydelser. Namnet har en stor betydelse för att bygga upp en identitet och därmed också sin 

position  både  som  person  men  även  som  grupp.  Genom  att  associera  ett  namn  på  en  skola, 

produktionsbolag eller liknande med en viss hållning gör det lättare att behålla en position eller 

skapa sig en ny då strävan efter att vara unik är av allra högsta grad. Att göra sig ett namn förenklar 

och  tydliggör  för  både  publik  samt  konstnärer  att  produkterna  som  ligger  under  namnet 

representerar något speciellt. Bourdieu tar upp universitet  som exempel där ett  universitetsnamn 

byggs på med flera olika betydelser så som klass, kvalitét o.s.v. Namnet får den betydelse som 

samhället tillskriver det.18

Bourdieus tankar om fält och kulturproduktion kräver av oss att vi sätter oss in i hur media formas 

och  vilka  aktörer  som finns  inom det  fältet.  Henry  Jenkins  beskriver  med  hjälp  av  begreppet 

konvergenskultur hur förändringen inom media ser ut idag.

16 Pierre Bourdieu (1993), The field of cultural production, s. 60
17 Ibid, s. 82-83
18 Ibid, s. 106-107
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3.2. Henry Jenkins om konvergens
Konvergens är något som genomsyrar vårt samhälle och kulturproduktion. Enligt Henry Jenkins 

sker konvergens inte i mediaprylar (hur avancerade de än må vara) utan i hjärnan eller i huvudet på 

konsumenterna genom deras interaktion med varandra.19 Mediaflödet idag är så pass brett att vi som 

konsumenter  inte  har  möjlighet  att  tillgodogöra  oss  allt  utan  tar  istället  till  oss  fragment  av 

informationen och skapar genom dessa mening i förhållande till vårt vardagliga liv. Men vi nöjer 

oss inte med att sitta och ruva på vår information själva utan söker hela tiden sätt att dela med oss 

av våra upplevelser genom att diskutera med andra. På detta sätt kan vi komma på vad vi har missat 

och skapa en större förståelse för det vi har upplevt. Detta är en del av konvergens som fungerar på 

olika plan i samhället.20  

Henry Jenkins hänvisar mycket till filosofen Pierre Levy i sitt arbete och resonerar på samma sätt 

när han ska beskriva hur vi kan skapa förståelse för media idag genom att samarbeta. Tanken är att  

ingen av oss kan veta allt men vi kan alla veta något. Kan vi sedan sätta ihop alla dessa bitar,  

samordna våra  resurser  och  kombinera  våra  färdigheter  har  vi  ökat  förståelsen  för  innehållet.21 

Konvergens är inte nytt på något sätt utan ett gammalt koncept som enligt Jenkins fått en ny mening 

på grund av den accelererande förändringen inom media.  Allt  konvergeras och Jenkins tar  upp 

exempel som hästen och bilen, ritbordet och CAD-program där en gammal produkt konvergerat och 

blivit en ny med fler möjligheter.22  

I  början av 1990-talet  fanns en stor tilltro till  den rådande teknikutvecklingen men även en del 

farhågor. Bland annat trodde man att de gamla "passiva" medierna skulle konkurreras ut av de nya 

digitala medierna och sänd-media skulle ersättas av "on-demand" tjänster där materialet alltid skulle 

finnas tillgängligt. I varje hem skulle det även finnas en så kallad ”svart box” som likt en universal 

kontroll skulle kunna hantera alla funktioner som vi tidigare haft olika apparater till. Tanken om 

konvergens byggde då starkt på att tekniken konvergerade till den här svarta boxen så att mediernas 

utveckling blev beroende av denna pryls  utveckling för sin  egen utveckling och inte  tvärt  om. 

Fördelen med detta var bland annat en standardisering av teknik och billigare tillverkningskostnader 

för teknikföretagen. För konsumenten skulle det bli lättare och snabbare att ta till sig olika former 

av media då de inte skulle vara beroende av flera olika apparater. Detta var i mångt och mycket den 

19 Henry Jenkins (2006) , Convergence culture, s. 3
20 Ibid, s. 2-3
21 Ibid, s. 4
22 Ibid, s. 6
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gamla tanken om konvergens alltså att tekniken skulle konvergera ner till en svart box som styrde 

allt. Men riktigt så blev det inte. Det blev snarare tvärt om då vi idag har fler prylar än någonsin 

tidigare som t.ex. bärbara datorer, mp3-spelare och mobiltelefoner. Därför blev det istället media 

som konvergerade  genom att  utveckla  tjänster  som skulle  fungera  på  alla  dessa  olika  tekniska 

apparater samtidigt. Vad gäller farhågorna om att de gamla ”passiva” medierna skulle konkurreras 

ut av de nya ”on-demand” tjänsterna så infriades de inte heller. Istället utvecklades media till att  

samexistera med tidigare tjänster.  TV:n konkurrerade aldrig ut radion och Internet konkurrerade 

aldrig ut varken TV:n eller radion som medie.  Dessa medier lärde sig istället  att  samverka och 

istället fick producenterna förändras genom att bredda sina utgivningskanaler. Teknologin dödade 

inte kulturen utan kulturen fick istället lära sig att samexistera. Tekniken byts ut men det betyder 

inte att medierna försvinner, istället förskjuts och omformas deras funktioner med den nya tekniken 

eller remedieras som det också kallas. Alla äldre former av media t.ex. foton, målningar, är saker vi 

ser  när  vi  sätter  oss  ned  vid  vår  dator.  Fotot  reformerade  de  realistiska  målningarna  och  bio 

reformerade fotots betydelse. Dessa olika uttryckssätt har samlats och omformats för att fungera 

med de nya verktyg som skapas hela tiden vilket är remediering.23 Det kan sammanfattas som att 

vår kultur väljer att se nästa steg i ett medie som en förbättring och sammanslagning av flera olika 

grundfunktioner ifrån äldre medier. Det gamla sättet där varje medie var isolerat blev nu tvunget att 

förändras.  En tidning kunde inte  längre bara ge ut  tidningar  och ett  TV-bolag  kunde inte  bara 

producera program för TV.24

Det är inte bara media eller teknologi som konvergerar utan även konsumentens sätt att se på och ta 

till sig medier. Att sitta och jobba vid en dator idag handlar inte bara om att slutföra en enskild 

uppgift utan allt som oftast uträttas flera saker samtidigt. Det kan vara att kolla mail, diskutera på 

forum,  lyssna  på  musik  eller  chatta  med  vänner.  En  annan  aspekt  handlar  om  teknikens  nya 

möjligheter  vad  gäller  personlig  interaktion  och  Jenkins  tar  upp antropologen Mizuko Ito  som 

undersökt ungas mobiltelefonanvändande i Japan. Där har Mizuko Ito beskrivit hur två personer kan 

ha konstant kontakt med varandra en hel dag tack vare mobilen trots  att  de bor flera mil ifrån 

varandra. Denna möjlighet till att sprida information snabbt och med internet över breda kanaler 

öppnar  stora  möjligheter  för  att  få  mycket  uppmärksamhet  för  produktioner  gjorda  i  hemmet. 

Konvergens sker när människor skapar media själva. För att förtydliga tar Jenkins upp ett exempel 

23 Jay David Bolter, Richard Grusin (1999), Remediation, s. 59-60
24 Henry  Jenkins (2006), Convergence culture, s. 13-16
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där berusade studenter gör filmer av sina fester och lägger upp de på nätet. Inom några timmar sitter 

både andra studenter och lärare och tittar på filmerna.25

Tack vare att tekniken har blivit billigare har gränsen mellan producent och konsument blivit mer 

ifrågasatt. Genom tillgång och förståelse av teknologin kan konsumenter själva skapa material som 

de sedan delar mellan sig utan krav på ersättning vilket skapar ett tryck på producenterna att bli mer  

öppna i sin relation med konsumenterna. Idag pågår ett ständigt ställningskrig där konsumenterna i 

vissa fall uppmuntras att delta i skapande processen men i andra fall tvärt om blir till fiender för 

producenterna då allt inte sker på deras villkor. Detta skapar en frustration och förvirring bland 

konsumenterna som inte vet  hur de ska agera.  Konsumenterna har alltså förändrats  från att  för 

producenterna  ha  varit  förutsägbara  och  lydiga,  isolerade  i  små  grupper  till  att  vara  mer 

självständiga och oberäkneliga med ett världsvitt nätverk att dela med sig av sina åsikter genom. 

Detta medför även att lojaliteten som tidigare kunde vara stor för en viss producent idag inte är lika 

självklar och kan skifta från dag till dag. Därför är konsumenten en viktig del i konvergenskultur 

som den ser ut idag. De närmar sig den nya kulturen och kräver att vara en del av den och frågan är 

om producenterna har förstått vad den nya kulturen innebär. Jenkins konvergenskultur är något vi 

inte riktigt förstått oss på ännu. De företag som skapar media idag måste ta hänsyn till den nya 

konsumenten och omförhandla kontrakten för att  konsumenten ska fortsätta  konsumera.  Annars 

riskerar man att tappa förtroendet från konsumenten som väljer nya vägar.26

Jenkins  beskriver  fanfiction  eller  fankultur  som  fans  som  sitter  i  garage  och  har  tillgång  till  

förhållandevis billig teknik som de sedan använder för att skapa nya versioner av sina favoriter 

bland populärkulturella verk. Jenkins tar upp Star Wars som exempel när han talar om fanfiction 

och benämner det som att fans av serierna beundrade Star Wars så pass mycket att det till slut blev 

en legend för dem. För att få mer av den produkt de älskade tog de saken i egna händer och började 

göra egna tillägg till den befintliga historien och delade sedan med sig av den till varandra. Med 

detta menar Jenkins att fans är det mest aktiva segmentet inom den kulturella publiken som inte 

nöjer sig med det de får. Fankultur och fanfiction är inte något nytt utan har funnits långt bak i 

tiden. Det som gör det till en större kraft i dagens samhälle är att denna kultur syns betydligt mer 

tack vare Internet. Många fans har gjort egna tolkningar och hemvideos i årtionden men inte kunnat 

dela med sig av dem förrän nu.27

25 Henry  Jenkins (2006), Convergence culture, s. 17-18
26 Ibid, s. 18-19
27 Ibid, s. 131
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Fankultur framstår enligt Jenkins både som en fördel och som ett problem för företagen. Han tar  

upp ett exempel där en skapare av en uppmärksammad parodi på Star Wars togs emot med öppna 

armar både av de som ligger bakom  Star Wars och andra i filmbranschen. Upphovsmannen till 

filmen blev senare anställd av  Lucas Arts. Men företagen måste bestämma sig hur de ska tackla 

fankulturen och där har de två val, antingen att isolera sig genom att stänga ner all form av fan-

fiction eller hitta vägar att samarbeta med med sina fans. I och med den nya tekniken väntar inte 

fansen längre på företagen utan hittar nya sätt att skapa sin kultur där ett sätt är att använda tv och 

dataspel som animeringsverktyg. I fallet med Star Wars har  Lucas Arts vacklat fram och tillbaka, 

från att anställa personer som skapat fanfiction för att till slut bestämma sig för att stänga ner all  

form av fanfiction och ignorera att det finns.28

Eftersom att gränsen mellan producent och konsument har blivit mer oklar har även regelverket för 

att skydda produktioner halkat efter då det precis som företagen inte anpassats för den nya arenan. 

Detta leder till en viss förvirring där nya regler skapas samtidigt som några väljer att hålla fast vid  

de gamla och försöker låsa den dörr som redan öppnats i och med den digitala tidsålderns intåg i 

samhället.  Ett  av  de  nya  sätten  att  tänka  på  regler  rörande  information  är  Free  Culture som 

premierar grundtanken att information ska vara fri.

3.3. Lawrence Lessig om Free Culture
I introduktionen till sin bok Free Culture29 visar Lawrence Lessig prov på den maktkamp som står 

mellan piratkopieringens vara eller inte vara och hur ”egendom” skyddas. En kamp om balansen 

mellan rättsstatsprincipen och respekten för egendom där vi inte kan ta en så enkel ställning som för 

eller emot ”egendom”. Lessig menar att vi idag ställs inför en mer fundamental fråga kring huruvida 

vi jagar pirater på Internet och på så sätt lagstiftar bort en väsentlig del av kulturellt värde, d.v.s. den 

icke kommersiella. Lessig skiljer den kommersiella kulturen från den icke kommersiella genom att 

definiera kommersiell kultur som kultur skapad för att säljas eller kultur som skapats utan syfte att 

säljas men sedan säljs. All annan kultur definieras som icke kommersiell.30

Enligt  rättstradition,  argumenterar  Lessig,  fokuserade  upphovsrätten  tidigare  i  en  mindre 

utsträckning på kommersiell kreativitet. Den skyddade kreatörer genom att bevilja dem exklusiv rätt 

28 Henry  Jenkins (2006), Convergence culture, s. 132 - 134
29 Lawrence Lessig (2004), Free Culture
30 Ibid, s. 7-10
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till deras kreativa verk som således kunde säljas på en kommersiell arena. Detta var en viktig del av 

den  kulturella  och  kreativa  marknaden  men  inte  alls  dominerande  i  västerländsk  rättstradition, 

istället var det en kontrollerad del i balansen med det ”fria” kulturella på marknaden. I och med 

Internets framväxt har denna balans slagit över till fördel för det kontrollerade. Framtvingat av de 

stora  medierna  har  nu  upphovsrätten,  för  första  gången  i  vår  rättstradition,  expanderat  till  de 

”vanliga” arenor för individer de tidigare inte kunnat nå. Lessig menar att konsekvensen blir att vi 

idag snarare är en tillåtelsekultur och med det allt mindre en ”fri” kultur. Detta är en kontinuerlig 

förändring  och  försvaras  med  ett  nödvändigt  skydd  för  kommersiell  kreativitet  (utökande  av 

copyright och upphovsrättsskydd). Detta är inte ett skydd för att skydda artister utan ett skydd för 

att skydda en särskild form av affärsverksamhet. På grund av internets framväxt har hotade företag 

slagit  sig  samman för  att  ändra  både  den  kommersiella  som den  icke  kommersiella  kulturella 

marknaden för att tillsammans påtvinga en lagändring i deras favör.31 

Detta  försök att  skydda kommersiella  intressen  är  ingenting  nytt.  Lessig  exemplifierar  med en 

historia om när Radio Corporation of America (RCA) som satsade stora pengar på AM radion och 

dess spridning fick vetskap om att Edwin Howard Armstrong uppfunnit en radio som istället sände 

via FM bandet och på så sätt hade ett klarare ljud. Armstrong som jobbade för RCA demonstrerade 

sin upptäckt vilket möttes med ogillande då företaget hellre såg att han skapade ett filter till AM 

radion som kunde förbättra ljudet. Nu var Armstrong istället en konkurrent då han tagit patent på sin 

uppfinning. De fick Armstong att behålla FM radion inom företaget i två år för att testas vidare, 

vilket var ett försök att dölja upptäckten och för att skapa en kampanj för att smutskasta Armstrong 

och hans uppfinning. Kampanjen kom att pågå via domstolar och företagspolicys där Armstrong 

blev utfryst samt utbrytandet av andra världskriget som avledde uppmärksamheten. Efter 15 år av 

motarbetande fick Armstrong veta att RCA tagit hans FM teknik för att implementera i nästa steg, 

Televisionen, då patenttiden var på väg att ta slut. Armstrong gick till domstolen för att inleda en 

sex år lång rättegång. Efter en påtvingad förlikning fick han nöja sig med en summa som inte ens 

täckte hans advokatarvode.32

Ett begrepp som Lessig återkommer till flera gånger är fair use som syftar till en del av copyright 

lagen som innebär att det finns en odefinerad gräns för vad du kan använda från någon annans 

material utan att be om lov eller betala för det. Detta är något som Lessig menar fungerar i teorin 

men som när den ska praktiseras faller på det tillåtelsesystem vi lever i. Lessig påvisar en konflikt 

31 Lawrence Lessig (2004), Free Culture, s. 8-9
32 Ibid, s. 3-6
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inom lagpraktiserande idag där fair use inte används som det borde då producenter och filmare inte 

kan förlita sig på en så lös term då de kan riskera att stämmas. Lessig ger oss ett exempel där fair  

use kunde och borde implementerats då dokumentärfilmaren Jon Else spelat in material till en ny 

film. Under en av filmens scener sitter scenarbetare under en pågående Wagnerkonsert och spelar 

kort, i hörnet av rummet stod en TV igång som visade The Simpsons, Else fångade ögonblicket på 

film. Några år senare när Else hade fått ihop finansieringen till filmen hamnade han i problem då 

rättigheterna  till  detta  klipp skulle  ordnas.  Else skulle  använda 4,5 sekunder  av materialet  från 

scenarbetarna och istället för att bara använda klippet och åberopa fair use började han ringa runt 

för att få materialet godkänt. Skaparen av serien  The Simpsons Matt Groening sa ja, produktions 

bolaget Gracie Films sa ja men båda ville vara försiktiga så de föreslog att Else skulle höra av sig  

till TV bolaget Fox. Efter ett samtal med Fox fick Else veta att Matt Groening skaparen av serien 

inte  äger  rättigheterna  till  The  Simpsons (enligt  personal  på  Fox) och  att  tillstånd  för  det  4,5 

sekunder långa klippet  som var i hörnet av bilden skulle kosta 10.000 dollar.  Så istället  för att  

använda rummet som det såg ut bytte Else ut bilden på TV:n digitalt och ersatte den med en av sina 

egna tidigare filmer. Lessig påpekar att han frågat flera advokater om hur de tolkar detta och har fått 

svaret fair use och att Else inte skulle behöva fråga om lov eller betala för att visa klippet. Men 

problematiken spelar in i flera led påvisar Lessig, innan Else kan sända eller visa sin film måste  

filmbolaget han i sin tur jobbar för godkänna filmens scener och klipp så att de inte riskerar att 

stämmas. Och bolagets egna advokater har betydligt snävare syn på vad som kan och bör ses som 

fair use.33

Lawrence Lessig kan ses som snäv i sin tolkning av hur kommersiell och icke kommersiell kultur 

utvecklas och förhåller sig till varandra. Hans texter är väldigt argumenterande för ett nytänkande 

av samhället i  stort men Lessig vidhåller hela tiden att  han inte är emot företagen eller  står på 

någons sida i  debatten vad gäller upphovsrättsligt  skydd. Han vidhåller dock att  vi tillsammans 

måste se över hur mediebranschen styrs och tillsammans komma till  en överenskommelse som 

gynnar alla och inte bara den sida där de ekonomiskt starkaste kan säga vad som är rätt och fel utan 

att vi som samhälle genom våra lagar fastställer rätt och fel.34

De tre ovan nämnda teorierna är grunden till  vår förståelse för materialet  och hjälper  oss med 

grundförutsättningarna för vår analys. Men för att kunna förstå hur vi analyserar krävs en metod, i  

vårt fall en metod som har djup förankring i teori. Detta betyder att metoden inte bara kan ses som 

33 Lawrence Lessig (2004), Free Culture, s. 95-99
34 Lessig Lawrence, föreläsning hos Google (2007-03-27), http://www.youtube.com/watch?v=9xbRE_H5hoU 

(2010-04-18)
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metod utan även teori. För att förstå ett system eller ett sammanhang krävs teoretiska grunder,  i vårt 

fall diskursanalys. Vi får genom användandet av diskursanalys förståelse för systemet och kontexten 

i vilket samtalet förs. 

3.4. Diskursanalys
Diskursanalys går ut på att analysera tal och skrift där diskurs innebär en uppfattning om att språket 

är strukturerat i olika mönster. Diskurs har olika betydelser beroende på vart det används. Den mest  

använda betydelsen av diskurs innebär att ha en strukturalistisk syn på språket vilket betyder att 

språket är uppbyggt av tecken. Dessa tecken får sin betydelse dels i hur de förhåller sig till varandra 

inom  ett  system  och  dels  i  vilket  sammanhang  de  används.  Det  innebär  också  att  ha  en 

socialkonstruktivistisk  syn på  världen vilket  betyder  att  den  kunskap vi  har  av  världen inte  är 

objektiv utan är påverkad av vårt sätt att kategorisera våra intryck och erfarenheter.35

Detta ger oss resultatet att en diskursanalys kan användas för att analysera tal och skrift, hur en 

företeelse speglar sig i tal och skrift eller vilket språkbruk som är rådande inom olika institutioner i 

samhället.  I vår analys är vi således mest intresserade av en analys där vi tittar på förhållandet  

mellan användare och företag. Vår inriktning mot internet innebär att vi måste anpassa vår analys 

utefter de givna förutsättningarna. Malin Sveningsson, Mia Lövheim och Magnus Bergquist ger 

därför förslag på hur Norman Faircloughs idéer kan appliceras som metod vid studier av Internet 

med hjälp av den kritiska diskursanalysen. Fairclough går i sin bok  Critical Discourse Analysis;  

The critical study of a language igenom regler för den kritiska analysen. För att använda denna typ 

av diskursanalys är det viktigt att först ta del av den definition av text Fairclough erbjuder i detta 

citat:

A text is traditionally understood to be a piece of written language – a whole ´work´such as a poem or a 

novel, or a relatively discrete part of a work such as a chapter.[...] In cultural analysis, by contrast, texts  

do not need to be linguistic at all; any cultural artefact – a picture, a building, a piece of music – can be  

seen as a text.36

Begreppet  text  är  alltså  inte  begränsat  till  uppfattningen  skriven  text  utan  omfattar  en  större 

definition som omfattar alla kulturella artefakter. Fortsätter vi härifrån förstår vi att vi kan använda 

vår analysmetod på alla de inslagna spår vi valt både vad gäller film och skriven text vilka båda 

ligger under textbegreppet. Fairclough understryker detta då han menar att kritisk diskursanalys i 

35 Malin Sveningsson, Mia Lövheim, Magnus Berquist (2003), Att fånga nätet, s. 120-121
36 Norman Fairclough (1995), Critical Discourse Analysis, s. 4
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första hand är inriktad på att analysera skriven text men att det går att använda denna analysform 

även  i  andra  semiotiska  sammanhang  som t.ex.  i  analysen  av  foton  eller  gestikulerad  ljudlös 

kommunikation. 37

Kritisk diskursanalys uppgift är inte objektiv då grundförutsättningarna är att metoden i sig grundar 

sig i tolkning. Det vi tolkar utgår ifrån våra egna erfarenheter och blir på så vis inte objektivt. Syftet 

med analysen är att avslöja de maktmedel i den diskursiva praktiken som upprätthåller ojämlika 

maktförhållanden.  Detta  för  att  denna  form  av  analys  ska  kunna  belysa  kampen  för  social 

förändring.38  Fairclough har valt att skapa det han kallar för en tredimensionell analysmetod som 

består av tre steg. De tre stegen är analys av text, diskursiv praktik och social praktik. Dessa tre steg 

kan benämnas med begrepp för de olika faser de representerar vilka är den beskrivande, tolkande 

och till sist förklarande fasen.39 I den första delen text/beskrivande fasen är en ren beskrivning eller 

t.ex. en transkription av ett samtal. Resultatet i den första fasen tolkas sedan i den andra fasen, den 

diskursiva praktiken, genom att härleda till sociala teorier. Här kommer två aspekter av tolkande in 

där  först  det transkriberade materialet  tolkas men här  sker också en invägning av vilka sociala 

betingelser tolkaren för med sig. Den tredje och sista fasen den förklarande eller sociala praktiken 

tar  resultatet  från  de  två  andra  faserna  och  sammanfattar  de  genom  en  jämförelse  mellan  de 

diskursiva  praktikerna  och  de  sociala.  Den  sista  fasen  syftar  till  att  placera  analysen  i  ett 

samhälleligt  sammanhang  för  att  på  så  vis  uppfylla  sitt  syfte  att  hitta  och  avslöja  ojämlika 

maktförhållanden.40

Diskursanalysen  visar  maktstrukturer  och  förhållningssätt  till  varandra  inom fältet  men  då  vår 

analys innefattar visuellt material bör även dess grundfunktioner belysas. Vi använder Practices of  

looking som teoretisk grund för att belysa vad vi ser och vad som sägs i serien Red vs Blue. 

3.5. Visuell analys
Martita Sturken och Lisa Cartwright beskriver i sin bok Practices of looking41 ett samspel mellan 

producent och mottagare då bilder skapar mening, inte bara från producent till mottagare utan dessa 

är båda delar i ett komplext samspel. Ett samspel som innefattar dels hur tittare tolkar eller upplever 

37 Norman Fairclough (1995), Critical Discourse Analysis, s. 131
38 Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips (2009),  Diskursanalys som teori och metod, s. 70
39 Norman Fairclough (1995), Critical Discourse Analysis, s. 98
40 Ibid, s. 97
41 Lisa Cartwright, Marita Sturken (2005), Practices of looking
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bilder men även i vilken kontext dessa bilder ses. Sturken och Cartwright menar att bilder har en 

dominerande och en delad mening men de kan även tolkas och användas på så sätt att de får en helt 

annan innebörd än den av producentens. Konst och media talar inte till  alla utan snarare till  en 

specifik grupp av åskådare som identifierar sig med bilden på olika sätt så som dess stil, innehåll, 

frågor och tankar den väcker. När vi säger att en bild talar till oss menar Sturken och Cartwright att 

vi lika gärna kan säga att vi känner igen oss själva inom dess kulturella grupp eller bildens påtänkta 

publik. För precis som åskådare kan skapa mening för bilder kan bilder bygga en publik.42

För att tolka eller förstå bilder anser Sturken och Cartwright att det finns två fundamentala värden 

som bör diskuteras, estetik och smak. Historiskt har estetiken vuxit fram genom filosofiska tankar 

kring det ”naturligt vackra” så som 1700-tals filosofen Immanuel Kant och hans syn på skönhet. 

Kant ansåg att det fanns en ren skönhet som inte var styrd av subjektiva tankar utan var konst och  

natur som objektivt och universellt ansågs vackra. Idag accepterar vi inte synen på att det finns 

naturligt vackra ting eller bilder menar Sturken och Cartwright utan vi utgår ifrån jaget och vår 

smak.  ”Beauty is  in  the  eye of  the beholder”43 refererar  till  att  skönheten är  beroende av dess 

betraktare och dess tolkning, alltså betraktarens smak. Men smak är uppbyggt av en persons klass,  

kulturella bakgrund och utbildning. Att ha ”god smak” innebär att personen är deltagande och har 

utbildning i medel- och överklass uppfattningar av vad som är smakfullt oavsett om de lever inom 

dessa. Dålig smak ses ofta som bristande insikt i vad som bör ses som just kvalité eller smakfullt i 

samhället, smak är då något vi lär oss via kulturella institutioner så som exempelvis museer.44

Tanken på smak föder även en annan idé om experten, d.v.s. någon som innehar god smak och kan 

urskilja vad som är ett bra respektive dåligt verk. Experter är auktoritära inom skönhet och estetik 

och är då kapabla att dela ut kritik kring kvalité på kulturella verk. Sturken och Cartwright tilltalar 

experten som konnässör och ger då experten även en klasstillhörighet och menar att konnässören 

tillskriver  sig  en  form av  medfödd  talang  som andra  måste  utbilda  sig  till.  Men  Sturken  och 

Cartwright påvisar även att tanken kring medfödd smak är en myt och att smak är någonting vi får 

genom utbildning.45

42 Lisa Cartwright, Marita Sturken (2005), Practices of looking,  s. 45
43 Ibid, s. 48
44 Ibid, s. 48-50
45 Ibid, s. 49
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Marita Sturken och Lisa Cartwright tar i sin beskrivning av smak precis som vi hjälp av Pierre  

Bourdieu och hans tankar kring smak och klasstillhörigheter.  På 1970-talet  gjorde Bourdieu ett 

arbete om smak och fann att smak inte var något vissa personer ärvde utan fick lära sig med tiden 

genom att besöka sociala och kulturella institutioner som gav en sorts klassbaserad syn på vad som 

var ”rätt” smak. Institutioner så som museer fungerar inte bara som läroverk för konsthistoria utan 

även för att ge besökaren en känsla av vad som är smakfullt eller bör ses som ”riktig” konst. Via 

dessa institutioner lär sig besökare från arbetar- som överklass att bli ”diskriminerande” tittare och 

konsumenter av bilder och objekt. Det vill säga att de lär sig att värdesätta konst oberoende av deras 

egen klasstillhörighet i ett system byggt på klassbaserade värden. Sturken och Cartwright menar då 

att i Bourdieus teori blir smak en sorts portvakt för klassgränser. Bourdieus arbete visar på att vår 

smak vad gäller konst kan hänvisas till andra delar av vårt sociala liv och ställas i relation till vår 

smak inom musik,  mat,  mode,  film,  sport  och fritid.  Dessa  grundas  då  i  vårt  yrke,  klass,  och 

utbildningsnivå. Eftersom konstuttryck från lägre klasser och deras livsstil döms ut på förhand som 

mindre smakfulla då det ”fina” per definition inte är för alla. Detta är en gräns och distinktion som 

är i konstant förändring46

Relevansen för vår  analys  handlar  om hur teori  och metod appliceras  på materialet  och hur vi 

använder den. Bourdieu förklarar hur fältet reagerar och förändras allt eftersom det omvärderas, hur 

kulturproduktion uppfattas och hur aktörer inom fältet  måste förhålla sig till  varandra för att  få 

klarhet i vart de står. Jenkins menar att konvergensen även den är i konstant förändring och att vi 

idag genom digitala medier är interaktiva och tillsammans bygger en sanning. Vi rör oss ohindrat 

från isolerade medier till Internet där samtliga får dela utrymmet och det blir vi som privatpersoner i 

mångt  och mycket  som står  för  informationen.  Konsument  är  producent  och de  regelverk  som 

byggts  upp  för  att  skydda  rättigheter  får  det  allt  svårare  att  hänga  med.  Lessig  beskriver  en 

maktkamp som utkämpas mellan konsumenter som producerar och deras rätt mot företagen som 

tidigare haft monopol på marknaden. Makten står och väger då upphovsrättsskydd idag inskränker 

på människors privata sfär menar Lessig. Machinimakulturen är ett sådant exempel, Red vs Blue är 

katalysatorn för diskussionen av användaravtalen och forumet är arenan.

46 Lisa Cartwright, Marita Sturken (2005), Practices of looking, s. 49-50
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4. Metod
Machinimakulturen  kommer  främst  till  uttryck  på  Internet  vilket  medför  att  allt  det  empiriska 

material vi använder är hämtat från Internet. Att arbeta uteslutande med material från Internet ger 

oss vissa fördelar. Förutom den logistiska fördelen i att vi inte behöver stämma möten med fysiska 

personer  för att få tillgång till en diskussion har vi också möjlighet att följa utvecklingen inom vårt 

fält långt bak i tiden eftersom den plats vi besöker (forumet Machinima.com) är en så kallad fryst 

praktik.47 Men givetvis finns det också nackdelar och konflikter med detta tillvägagångssätt. Vi har 

liten eller ingen möjlighet att kontrollera att det som påstås på internet stämmer överens med vad 

våra intervjuobjekt skulle tycka i en intervju ansikte mot ansikte. Vi har inte heller särskilt stor  

möjlighet att styra samtalet, ställa följdfrågor och liknande för att få reda på det vi söker. Detta är en 

väl känd problematik och hur detta ska gå till är inte helt tydligt eftersom det finns flera sätt att gå 

till  väga.  Ett  sätt  att  göra  det  på  är  helt  enkelt  att  göra  intervjuer  och  observationer  både  i 

verkligheten och på Internet men eftersom machinima är en global verksamhet ger Internet ett större 

spektra av användare.

I  Sveningsson, Lövheim och Bergquists  bok  Att fånga nätet tar  de upp denna problematik och 

menar på att det hela utmynnar i hur vi som forskare väljer att möta denna problematik. Likaväl 

som det en person säger på nätet inte stämmer överens med verkligheten behöver det en person 

säger i verkligheten inte stämma överens med det som sker på nätet. Det är därför lämpligt att tänka 

på Internet och verkligheten som olika sociala arenor där vår uppgift styr vart vi bör lägga vårt 

fokus. Vårt mål är att undersöka machinimakulturen och förhållandet mellan användare och företag. 

Eftersom  den största delen av machinimakulturen utspelar sig på nätet bör vårt fokus ligga där 

vilket betyder att den miljö vi söker är Internetbaserad. Det behöver inte vara helt ointressant att 

undersöka människan bakom machinima men i  denna undersökning uppfyller vi  vårt  syfte bäst 

genom att söka oss till den miljö machinima till största delen utspelar sig i.48 Vi följer tumregeln:

”[...] om vi betraktar Internet som en social verklighet bland många andra, och vi är intresserade av att se 

hur människor lever i denna, så ska vi göra våra studier där. Om vårt intresse däremot rör människors liv 

och roller utanför nätet ska vi studera dem ansikte mot ansikte.”49

47 Malin Sveningsson, Mia Lövheim, Magnus Berquist (2003), Att fånga nätet,, s. 169
48 Ibid, s. 61-62
49 Ibid s. 62
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Med  den  asynkrona  kommunikationsform  vi  undersöker,  det  vill  säga  ett  webbforum,  har  vi 

möjlighet att gå tillbaka i tiden för att hitta ursprunget samt följa utvecklingen av de diskussioner vi 

är intresserade av.50

För  att  få  en  bra  struktur  i  arbetet  har  vi  valt  att  sortera  materialet  med  hjälp  av  makro-  och 

mikroperspektiv där mikroperspektivet är indelat i tre delar. Den första delen innehåller en analys 

som får representera spelföretagen och deras syn på machinimakulturen och hur de valt att förhålla 

sig till denna kultur med hjälp av licensavtal till användarna. I den andra delen av mikroperspektivet 

undersöker vi hur användaren väljer att bedöma och tolka företagens licensavtal genom att titta på 

Machinima.com forumet och den tredje delen innehåller en analys av machinimaserien Red vs. Blue 

för att se vilka kopplingar vi kan urskilja till användarnas tolkning av machinima som fenomen och 

uttrycksform. Mikro och makro definierar vi på följande sätt där mikronivån betyder att vi väljer 

mindre delar av ett stort material. Dessa mindre delar kan vi sedan gå in djupare på med hjälp av 

analysen som tar stöd av teorier från Pierre Bourdieu, Henry Jenkins och Lawrence Lessig och 

därmed  få  kvalitativa  observationer.51 När  dessa  delar  har  analyserats  med  hjälp  av  kritisk 

diskursanalys applicerar vi  makroperspektivet. Makro väljer vi att definiera som den nivå där vi gör 

en övergripande och slutgiltig analys av de mikrodelar vi analyserat. Makro står alltså för en sorts 

sammanfattning  av  resultatet  som innehåller  en  sista  sammanställande  analys  för  att  uppnå  en 

mångfacetterad bild av materialet.52 Eftersom en kvalitativ observation inte ger utrymme för några 

generella slutsatser syftar denna del till att utröna möjliga tendenser i förhållandet mellan användare 

och spelföretag53. Slutligen sammanfattar och diskuterar vi de analytiska delarna med en avslutande 

diskussion. 

Analysen  genomförs  genom  en  modell  inspirerad  av  Faircloughs  tredimensionella  modell  av 

diskursanalys vilken är uppdelad i de tre dimensionerna text, diskursiv praktik och social praktik54. 

Delen text handlar om att  göra en detaljerad analys av texten55. I vårat fall är text både den skrivna 

texten  i  forumet  och  användaravtalen  men  även  avsnitten  från  machinimaserien  Red  vs.  Blue. 

Analysen går att göra på flera olika sätt men vi är intresserade av att se hur texterna framhävs och 

vilka sociala positioner vi kan utläsa främst inriktat på användaren från forumet på Machinima.com 

samt  Red vs. Blue och företagens sätt att förhålla sig till användaren i avtalen.  Diskursiv praktik 

50 Malin Sveningsson, Mia Lövheim, Magnus Berquist (2003), Att fånga nätet,, s. 144
51 Ibid, s. 59-60
52 Ibid, s. 67
53 Ibid, s. 66
54 Norman Fairclough (1992), Discourse and social Change, s. 73
55 Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips (2009),  Diskursanalys som teori och metod, s. 87
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handlar om att titta på hur en text är producerad och hur den konsumeras vilket är intressant att 

applicera  på  de  ovan  nämnda  delarna.  Faircloughs  metod  beskriver  en  analys  som bryter  ned 

meningar för att identifiera maktförhållanden men vår textanalys sker på en annan nivå där vi går in 

för att belysa de åsikter vi ser i en diskussion. Som stöd i analysen av  Red vs. Blue använder vi 

visuell analys hämtat från Marita Sturken och Lisa Cartwright som ger oss möjligheten att studera 

och tolka den visuella gestaltningen.56 Genom denna analys utläser vi vår tolkning av vad Red vs.  

Blue handlar om och vad serien visar. Detta för att använda den som ett exempel på hur användarna 

förhåller  sig  till  Red  vs.  Blue genom  forumen  men  också  som  en  ledsagare  i  användarnas 

förhållande till företagen. Till sist har vi den del vi fokuserat mest på vilken är vår tolkning av social 

praktik57 som syftar till att sammanfatta de två dimensionerna text och diskursiv praktik. I detta steg 

genomför vi en sammanfattande analys med stöd i våra teorier med fokus på den övergripande 

betydelsen av det vi fått fram av de tidigare analyserna. Det kan liknas vid en sorts komprimering 

som  leder  in  i  den  avslutande  diskussionen  där  resultatet  av  det  genomgångna  materialet 

presenteras.

56 Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips (2009),  Diskursanalys som teori och metod, s. 85
57 Ibid, s. 90
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5. Material
Till grund för denna undersökning ligger vårt empiriska material. Machinimakulturen utspelar sig i 

mångt och mycket på Internet vilket gör att vi har hämtat materialet därifrån. Materialet är uppdelat 

i tre kategorier där varje kategori står för en aktör inom fältet vi valt att undersöka. De tre aktörerna  

är  företagen,  användarna  och  machinima.  Företagen  representeras  av  två  avtal.  Dessa  avtal  är 

publicerade av Blizzard respektive Microsoft och heter “Letter to the Machinimators of the world” 

samt  “Game Content  Usage Rules”.  Blizzards  avtal  är  publicerat  på spelet World of  Warcrafts  

officiella hemsida medan Microsofts avtal är publicerat på spelkonsolen XBOX officiella hemsida. 

Användarna  representeras  av  trådar  från  forumet  på  sidan  Machinima.com  och  små delar  från 

Machinima.coms Youtube-kanal som heter  Machinima.  Här handlar det om diskussioner som vi 

anser  representerar uppfattningen på forumet i stort. 

Machinima representeras av de två första avsnitten ur machinimaserien Red vs. Blue. De avsnitten 

vi tagit del av är publicerade under Rooster Teeths kanal på Youtube och heter Why are we here?58 

och Red gets a delivery59.

58 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Why are we here?
59 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Red gets a delivery
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6. Bakgrund
I detta avsnitt går vi igenom vad machinima är. Vi kommer att definiera uttrycket och beskriva 

uttryckets backgrund och uppkomst. För att få en förståelse för fältet historiskt kommer vi även gå 

igenom de vi anser som de viktigaste händelserna för machinimakulturen.

6.1. Vad är machinimafilm?
Machinima (machine – cinema/animation) är en form av filmskapade i en virtuell 3D-miljö skapad i 

realtid.  I  en  vidare  mening  är  det  även  en  konvergens  mellan  filmskapande,  animering  samt 

spelutveckling.  För  att  skapa  en  machinimafilm  används  traditionella  berättargrepp  inom 

filmskapande som appliceras på karaktärer och händelser i en virtuell värld. Dessa kan i sin tur 

kontrolleras antingen av människor eller artificiell intelligens inom spelet. På grund av dess digitala 

form blir en machinimafilm både tids och kostnadseffektiv med en stor kreativ frihet.60

Machinima är en term som myntades av två aktiva utövare, Hugh Hancock och Paul Marino för att 

beskriva vad de ansåg var en ny viktig form av media. Detta är ett samlingsnamn för en ny genre 

film som innefattar en mängd olika inspelningsformer. Distinktioner inom området är svåra att göra 

men en viktig  sådan är  skillnaden mellan att  skapa egna saker till  filmen så som miljöer  eller 

karaktärer som egentligen inte hör hemma i spelet och att använda dess existerande tillgångar, alltså 

redan inbyggt i själva spelet. Det kan även vara en gemensam produktion som sträcker sig över hela 

världen där spelare/aktörer träffas i en virtuell miljö och ”spelar” alltså interagerar med varandra för 

att skapa en film eller  händelse.  Gemensamt har de alla att materialet  är något som spelas in i  

realtid.61

I praktiken kan machinima ses som en del av ett bredare fenomen inom spelbranschen, moddning62, 

där fansen till  ett  spel själva modifierar dess spelmotor för att  bygga upp en ny spelform eller 

liknande för att skapa en ny upplevelse. Machinima är även ett led i en tradition inom spelvärlden 

där  fansen  skapar  demos  eller  repriser  av  när  de  själva  spelar  för  att  dela  med  sig  av  sina 

upplevelser eller rekord och liknande.63 

När ett spel idag ges ut är det lika mycket en uppsättning designverktyg som en färdig speldesign. 

Spelutvecklare tillhandahåller idag rutinmässigt sina utvecklingsverktyg för experimenterande samt 

60 Leo Berkeley (2006), Situating Machinima in the New Mediascape, s. 66 
61 Ibid
62 Lawrence Lessig (2004), Free Culture, s. 279
63 Leo Berkeley (2006), Situating Machinima in the New Mediascape, s. 66
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lek, det vill säga att de uppmuntrar spelare att leka med teknik, animationer, berättelser samt bilder 

och film lika mycket som de uppmuntrar till lek med själva spelet. Utvecklarna ger ut redigering 

och filmverktyg till förfogande för spelarna där de konstnärligt och performativt kan experimentera 

för  att  skapa,  exempelvis  machinima.  Och  fortfarande  hittar  spelare  nya  användningsområden 

spelutvecklarna inte vågat drömma om.64 

6.2. Machinimas historia
Här följer en genomgång av machinimas historia och de spelföretag samt machinimaproducenter 

som har format kulturen till det vi idag ser som machinima. Genom historien kan vi även se hur 

relationen mellan machinimaproducenter och spelföretag utvecklas.

6.2.1. ID Software

Grunden till  machinimafilm kommer  huvudsakligen från  entusiastiska  spelare  och  en  fankultur 

kring  spel.  Startskottet  för  machinima  var  iD Softwares65 speltitlar  från  början  av  90-talet.  ID 

Software skapades år 1991 av en grupp programmerare, designers och konstnärer ledda av John 

Carmack och John Romero. Carmack hade tidigare gjort sig ett namn, då han hade skapat en kopia 

av första nivån av Super Mario Brothers66 (Nintendo-8-bitarsspel) på sin privata dator. Han döpte 

det till Dangerous Dave in “Copyright Infringement” och det var en visuellt perfekt kopia av spelet. 

Förutom att göra intrång på en speltillverkares rättigheter var detta en signal för en förändring i 

speltillverkningen och deras förhållningssätt till spelare.67

År 1992 hade Carmack och iD Software antagit utmaningen om att skapa en grafikmotor som skulle 

ta spelaren in i en tredimensionell värld där spelaren får se ur spelkaraktärens ögon, det vill säga ur 

ett förstapersonsperspektiv, även kallat FPS (first person shooter). I Wolfenstein 3D68 och de flesta 

andra FPS i början av 1990-talet innebar det nästan alltid att karaktärens vapen eller hand syntes i  

undre delen av skärmen. ID Software skapade spelet Wolfenstein 3D, ett actionspel där spelaren fick 

ta rollen som en amerikansk soldat som rymmer från ett nazityskt fängelse. Fängelset är välbevakat 

av  vakter  som  spelaren  måste  bekämpa  för  vinna  sin  frihet.  Vad  som  var  spektakulärt  med 

Wolfenstein  3D var  inte  dess  handling,  som  mest  går  ut  på  att  skjuta  nazister,  utan  det  nya 

perspektivet,  ett  förstapersonsperspektiv  i  en  tredimensionell  värld.  Till  skillnad  från 

64 Henry Lowood (2005), The international digital media & arts association journal, (vol.2, no.1), s. 15-16
65 iD Software, http://www.idsoftware.com (2010-04-01)
66 Super Mario Brothers, http://www.nintendo.co.uk/NOE/en_GB/games/vc/super_mario_bros_1863.html (2010-04-01)
67 iD Software Backgrounder, http://www.idsoftware.com/business/history/ (2009-12-02)
68 Wolfenstein 3D, http://www.idsoftware.com/games/wolfenstein/ (2010-04-01)
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tredjepersonsperspektivet där spelaren får se hela karaktären gjorde förstapersonsperspektivet  att 

spelaren  på ett annat sätt blev en del av karaktären och dennes handlingar, t.ex. att skjuta någon. 

ID Softwares nyskapande satte en ny immersiv kvalitétsnivå i spelvärlden och en ny riktning i hur 

spel kom att utvecklas i framtiden.69 

ID Software utvecklade sin 3D-motor och år 1993 publicerade de det betydligt mer avancerade 

spelet  DOOM70.  Spelets upplägg liknade  Wolfenstein 3D  och gick ut på att  skjuta monster som 

hotade mänskligheten men hade flertalet tekniska och grafiska förbättringar bland annat en mer 

detaljerad  grafik,  längre  speltid  och  ett  multiplayeralternativ  (flerspelaralternativ).  ID  Software 

släppte  även  DOOM:s källkod öppen för  spelare  att  modifiera,  vilket  tillät  ett  omformande av 

spelets nivåer, karaktärer och scenarion.71 Spelare tilläts en fri distribution av sina moddar så länge 

de erbjöd dem gratis till  andra spelare. De nivåer som skapades började kretsa runt på internet,  

vilket  gjorde  att  spelet  fick  eget  liv  och  fortsatte  att  utvecklas  med  hjälp  av  dess  utövare.72 I 

DOOM:s  multiplayeralternativ  fanns  spelläget  “deathmatch”,  som  gick  ut  på  att  döda  sina 

motspelare så många gånger som möjligt. I detta spelläge hade spelaren möjligheten att antingen 

koppla  upp  sig  via  LAN  (local  area  network)  eller  Internet  för  att  utmana  andra  spelare.  ID 

Software förklarade i sin pressrelease av DOOM, att det skulle vara det första spelet som utnyttjade 

lokala  nätverk  och internets  fulla  potential.  Spelläget  “deathmatch”  lever  kvar  än i  dag och är 

standard i de flesta actionspel.73

DOOM blev  genom  sitt  multiplayeralternativ  ett  tävlingsinriktat  spel  där  det  krävdes  stor 

skicklighet för att bli framgångsrik. Vissa spelare hade bland annat skicklig träffsäkerhet, vissa hade 

avancerad rörelseteknik och andra kunde smyga sig på sitt motstånd eller psykologiskt lura dem. 

Det uppstod stjärnspelare och alla som spelade DOOM ville se dem spela för att undersöka deras 

olika  knep  och  på  så  sätt  utveckla  sin  egen  skicklighet.74 ID  Software hade  inkluderat  en 

inspelningsfunktion i  DOOM som i en fil registrerade alla händelser och rörelser, vilken spelaren 

hade möjlighet att spela upp i repris. Spelare kunde sedan dela med sig av sina inspelningsfiler till  

andra som kunde spela upp filerna i sin egen version av DOOM. Inspelningsfiler började cirkulera 

på internet och spelare kunde se  DOOM ur andras perspektiv. Spelaren var inte bara en karaktär 

utan blev en kamera och andra spelare kunde gå in i dess ögon och se en match på exakt samma sätt 

69 iD Software Backgrounder, http://www.idsoftware.com/business/history/ (2009-12-02)
70 DOOM, http://www.idsoftware.com/games/doom/ (2010-04-01)
71 Henry Lowood (2007),  Videogames and Art, s. 61
72 iD Software Backgrounder, http://www.idsoftware.com/business/history/ (2009-12-02)
73 Ibid
74 Henry Lowood (2007),  Videogames and Art, s. 65
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som den ursprungliga spelaren hade gjort när matchen spelades. Inspelningarna blev en avspegling 

av spelaren och fungerade som ett bevismaterial där spelare kunde visa sin skicklighet.75

År 1996 släppte iD Software spelet Quake76, vilket påminde väldigt mycket om deras tidigare titlar 

men var skapat i en helt ny 3D-motor. Spelet ses som det första fria tredimensionella spelet, då 

spelaren fick möjligheten att röra karaktärens blick i alla olika riktningar, alltså även uppåt och 

nedåt och att hoppa som inte gått i de tidigare spelen.77 

Jämfört med DOOM var Quake en mycket mer avancerad och komplex mjukvara, men var också 

mer användarvänlig. Spelet var även lättare att modifiera och lockade mer spelare att skapa egna 

nivåer,  eller  moddar,  till  multiplayeralternativet.78 Då  Quake hade  en  större  spridning  än  iD 

Softwares föregångare DOOM utvecklades en större gemenskap på internet där spelare diskuterade 

och ville dela med sig och ta del av andras erfarenheter.79

Henry  Lowood  jämför  i  sin  artikel  High  performce  play:  The  making  of  machinima  

spelargemenskapen kring  Quake med hackerkulturen. Hackern ansluter sig till  grupper med lika 

intresse där  denne kan dela  med sig av information för  att  förfina sin egen kunskap.80 Quakes 

avancerade mutliplayeralternativ gjorde att spelare tidigt efter spelets premiär skapade klaner och 

likt  hackergrupper  delade  de  på  information  om  spelet  och  programmering.  En  av  de  mest 

framgångsrika klanerna i  Quake hette  The Rangers  och var en grupp med skickliga spelare som 

också utvecklade moddar till spelet. De hade varit en del av spelet sedan betaversionen av Quake, 

då de var några av de spelare som fick testa motorns stabilitet. En av  The Rangers  medlemmar 

skapade senare modden ”capture the flag” som var ett spelläge där två lag möttes och som gick ut 

på att båda lagen skulle hämta det andra lagets flagga för att vinna matchen. Gruppen som redan 

hade etablerat ett gott rykte inom Quake överraskade när de i oktober år 1996, några månader efter 

spelets premiär, skapade det som anses vara den första machinimafilmen; Diary och a Camper.81

75Henry Lowood (2007),  Videogames and Art, s. 65
76 Quake, http://www.idsoftware.com/games/quake/ (2010-04-01)
77 iD Software Backgrounder, http://www.idsoftware.com/business/history/ (2009-12-02)
78 Henry Lowood (2007),  Videogames and Art, s. 65
79 Ibid, s.66
80 Ibid
81 Ibid, s.67
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6.2.2. Diary of a Camper

Diary of a Camper  är en kortfilm med intensiva actionscener där blod och kroppsdelar flyger åt 

olika håll. Handlingen kretsar kring ordet camper som återfinns i titeln som syftar på en spelare som 

får en fördel genom att placera sig på en effektivt belägen plats för att vänta på att motståndet ska  

komma i dennes skottradie. I filmen är John Romero (en av id Software:s huvudmän) en camper och 

dödar en grupp spelare som går förbi honom. Spelarna undrar vem det är och det är först efter att de  

dödat Romero som de får reda på hans identitet.82

Trots  att  Diary of  a Camper liknade de filmer som spelades  in  redan i  DOOM,  då det  var en 

dokumentation  av  multiplayeralternativet,  finns  det  ett  flertal  aspekter  som  gjorde  filmen 

nyskapande. För det första förändrades åskådarens perspektiv och sågs från en fristående vinkel 

istället  för  att  se  ur  den  spelandes  förstapersonsperspektiv.  För  det  andra  förenklades 

inspelningsprocessen genom att  ett  nytt  inspelningsformat  introducerades,  kallat  DEM (står  för 

demo).  DEM-filerna  kunde  enkelt  konverteras  till  filformatet  MPEG  vilket  gjorde  att  även 

utomstående som inte hade tillgång till Quakes programvara kunde se filmerna.83

6.2.3. HALO

Spelen där machinimainspelningen ägde rum under 1990-talet dominerades mer eller mindre av 

spel till  datorer. Samtidigt hade det utvecklats tusentals  spel till  spelkonsoler såsom  Nintendo84, 

SEGA85 eller  Playstation86.  Till skillnad från datorer kopplades konsolerna in direkt i TV:n. Men 

dessa spel användes sällan som plattform för machinimainspelning. Anledningen till detta var att en 

dator gjorde det enklare för machinima producenten, då den till  skillnad från konsolerna kunde 

användas till mer än bara spelande. Det fanns t.ex. tillgång till internetuppkoppling som skapade en 

större  spelarbas  kring  multiplayeralternativen,  samt  olika  programvaror  som kunde hjälpa  till  i 

machinimainspelningen.

Under sent 1990-tal släpptes flera spelkonsoler där den tekniska prestandan hade utvecklats på flera 

sätt bl.a. grafiska förbättringar och möjlighet till internetuppkoppling. År 2001 släppte  Microsoft 

spelkonsolen  XBOX som  sålde  rekordmånga  konsoler  vid  lanseringen.  Under  de  två  första 

månaderna på marknaden såldes 1.5 miljoner exemplar av spelkonsolen. I samband med att XBOX 

82 Henry Lowood (2007),  Videogames and Art, s. 67
83 Ibid
84 Nintendo, http://www.nintendo.com/
85 SEGA, http://www.sega.com/
86 Playstation, http://www.playstation.com/
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lanserades släppte speltillverkarna Bungie spelet HALO: Combat Evolved87 till konsolen och spelet 

blev  det  stora  dragplåstret  för  konsumenterna.  Likt  iD  Softwares  titlar  var  HALO  ett  FPS. 

Handlingen utspelar sig år 2552 och kretsar kring huvudpersonen Master Chief som ingår i  en 

rymdfärjas besättning. De blir anfallna av Covenanterna (utomjordingar) och  de tvingas nödlanda 

på en gigantisk konstgjord ring, som de kallar HALO. Varför och vilka som byggt ringen är till en 

början okänt men under spelets gång uppdagas mer och mer om dess mysterium. Ringen är skapad 

för att studera varelser som kallas Flood, vilka nu härjar fritt och är ett hot mot hela galaxen.88 

Förutom singleplayeralternativet fanns även ett  multiplayeralternativ  i  HALO som kunde spelas 

både lokalt och ett tag senare efter releasen även via internet. Där fanns möjligheten till bland annat 

spellägena  “deathmatch”  (från  DOOM)   och  “capture  the  flag”  (från  Quake).  Microsoft  hade 

inkluderat  programvaran  XBOX  Live  som  var  ett  hjälpmedel  där  spelare  lätt  kunde  arrangera 

matcher  via  internet  mot  varandra.89 Precis  som  kring  bl.a.  DOOM och  Quake blev 

multiplayeralternativet i  HALO väldigt tävlingsinriktat och fick stor spridning genom internet. Då 

spelet  släpptes  närmre  tio  år  efter  DOOM och  Quake hade  verktygen  kring  spelet  utvecklats 

betydligt och spelprocessen hade utökats och förfinats.90 

6.2.4. Red vs. Blue

År 2003 skapade Michael Burns, Matt Hullum och Joel Heyman (gruppen kom sen att kalla sig 

Rooster Teeth91) den första säsongen av machinimaserien  Red vs. Blue.  Avsnitten var tre till fem 

minuter  långa  och  var  inspelat  i  spelläget  “capture  the  flag”  i  HALO:s multiplayeralternativ. 

Handlingen kretsade  kring  en  konflikt  mellan  två  arméer  (en  röd  och en  blå)  som hade blivit 

stationerade  på  varsin  bas  i  närheten  av  varandra.  Avsnitten  drivs  av  en  komisk  dialog  där 

karaktärerna bl.a. diskuterar sin existens i spelet. På hemsidan  Machinima.com beskriver  Rooster  

Teeth sin machinima kort och kärnfullt:

Red vs. Blue is the mega popular machinima series about two enemy teams who desperately try to figure  

out why they're fighting each other in a boxed canyon.92

87 HALO, http://www.xbox.com/sv-SE/games/h/halo/default.htm (2010-03-02)
88 Om HALO, http://www.xbox.com/sv-SE/games/h/halo/default.htm (2010-03-02)
89 XBOX-Live, http://www.xbox.com/sv-SE/live/bestoflive/connectnow.htm (2010-03-02)
90 Om HALO, http://www.xbox.com/sv-SE/games/h/halo/default.htm (2010-03-02)
91 Roaster Teeth, http://www.roasterteeth.com/
92 Red vs. Blue på Machinima.com, http://www.machinima.com/series/view&id=1# (2010-03-02)
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Det  förekommer  många  interna  skämt  i  Red  vs.  Blue som  kräver  en  viss  förkunskap  om 

multiplayerkulturen av åskådaren, vilket påminner om Diary of a Camper. Samtidigt använder sig 

Rooster Teeth av en mer konventionell berättarteknik vilket gör att även de som inte hört talas om 

HALO ändå kan uppskatta serien.93  Red vs. Blue blev en succé, fick stort utrymme i media94 och ses 

som den första stora machinimaproduktionen95. Det första avsnittet Why are we here? har idag setts 

av 2,5 miljoner tittare bara på  Youtube.com96. Serien är i skrivande stund inne på femte säsongen 

och samtliga avsnitt går att köpa som DVD-box på Roaster Teeths hemsida. 97

Red vs. Blue popularitet ledde till att Microsoft (som var upphovsrättsägare av HALO) accepterade 

Rooster  Teeths  machinima  och  sponsrade  dem  till  nya  avsnitt.  Enligt  Machinima.com blev 

företagets och machinimaseriens relation en inspiration för en ny generation machinimaproducenter 

som  blev  inspirerade  av  det  faktum  att  de  skulle  kunna  få  arbeta  med  en  av  de  största 

speltillverkarna om de producerade något som var tillräckligt tilltalande.98

93 Chris Kohler (2007), Machinima Series Red vs. Blue Ends Tour of Duty, 

http://www.wired.com/entertainment/theweb/news/2007/06/redversusblue/ (2010-03-02)
94 Red vs. Blue info, http://redvsblue.com/info/?id=15 (2010-03-02)
95 José Pedro Tavares, Players as Authors, http://ir.lib.sfu.ca/handle/1892/1595/ (2010-03-02)
96 Red vs. Blue: Why are we here? på Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=9BAM9fgV-ts (2010-03-02)
97 Red vs. Blue Store, http://redvsblue.com/store/ (2010-03-02)
98 Chris Kohler (2007), Machinima Series Red vs. Blue Ends Tour of Duty, 

http://www.wired.com/entertainment/theweb/news/2007/06/redversusblue/ (2010-03-02)
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7. Analys
Analysen  utförs  genom  att  applicera  vår  teori  och  metod  på  användaravtal,  forumet  på 

Machinima.com och de första  avsnitten  av machinimaserien  Red vs.  Blue.  Varje  del  bygger  en 

helhet och vi går systematiskt igenom vad de innebär för machinima idag genom användaravtalen 

och sedan hur producenter ställer sig till dessa avtal och begreppet machinima i forumdelen. Där 

lyfter vi även upp användarnas syn på copyright och vad som anses ”rätt” och ”fel”. Efter detta 

analyseras de två första avsitten av Red vs. Blue. Tillsammans bygger de upp vår förståelse för vad 

machinima  är  och  hur  användarna  själva  definierar  sitt  fält.  Avslutningsvis  presenteras  en 

helhetsbild, d.v.s. en sammanslagning av analysdelarna i en sammanfattande analys.

7.1. Spelföretags användaravtal
I augusti 2007 publicerade Microsoft ett dokument som särskilt behandlade frågan om licensavtal i 

förhållande till machinima. Detta var ett av de första exemplen på att ett företag insåg allvaret med 

den växande machinimascenen. Efter succéer som serien Red vs. Blue, inspelat i spelet HALO som 

publiceras och ägs av Microsoft, motiverades de att göra det tydligt för spelarna vad man fick och 

inte fick göra med deras produkter. Kort därefter gjorde Blizzard som är utvecklare av världens idag 

mest populära MMORPG-spel (massive multiplayer online roleplaying game)  World of Warcraft 

samma sak.  Till  dags  datum är  detta  de  enda företag  som valt  att  ge ut  en  sådan policy  eller 

användarregler för machinima. Utvecklare som Epic games (Unreal Tournament) och Valve (Half-

Life) väljer istället att ha en tyst överenskommelse med sina användare där de genom sina forum 

låter communityn själva upprätthålla dessa oskrivna regler. I dessa regler ingår att man inte får tjäna 

pengar på sina filmer, om man inte först kontaktar respektive företag för att de ska kunna gå igenom 

materialet och göra en bedömning så att innehållet inte skadar en spelserie eller förvanskar ryktet 

genom tvivelaktigt innehåll. Kontakten sker genom de mailadresser som anges i avtalen.99 För att få 

en inblick i vad som står i dessa avtal finns de bland annat som bilagor men även i en genomgång 

som följer nedan.

7.1.1. Sammanfattning av Microsofts användaravtal

Avtalet börjar med en försäkran om att Microsoft säger sig förstå sina konsumenters vilja att kunna 

använda material från spel för att skapa videos, machinima och andra saker. Därför presenterar de 

99 Fred von Lohmann, Microsoft Embraces Machinima... and Maybe the GPL?, 

http://www.eff.org/deeplinks/2007/08/microsoft-embraces-machinima-and-maybe-gpl (2010-02-22)
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regler vilka de hoppas ska underlätta för användaren. Så länge reglerna följs får användaren nyttja 

material från spel utgivna av Microsoft.100

Microsoft erbjuder en öppen och icke-exklusiv licens som gäller för innehåll som skapas i och av 

spelinnehåll för icke kommersiellt och egenhändigt användande. De förbehåller sig rätten att när 

som helst och av vilken anledning som helst dra tillbaka denna licens. Material som skapas skall  

innehålla en text som förklarar att materialet skapats under Microsofts licens “Game content Usage 

Rules”  och  vilket  spel  som  legat  till  grund  för  materialet.  Materialet  får  distribueras  genom 

tredjepartssidor om de uppfyller kraven.101

Det finns ett antal krav och begränsningar i hur och vad som får göras med spelen. Det är inte 

tillåtet att förändra spelet och använda saker som normalt inte är tillgängligt i spelupplevelsen för 

att skapa sin produkt. Det skulle kunna vara att lägga in vapen i ett spel där det inte figurerar vapen 

innan. Spelinnehåll får inte användas för att framställa pornografiskt eller obscent innehåll. Det får 

heller inte innehålla material som innehåller vulgärt,  rasistiskt eller på något annat sätt stötande 

material.  Microsoft lämnar ingen ytterligare förklaring eller exemplifiering på vad sådant material 

skulle kunna vara utan hänvisar till sunt förnuft.102

Att sälja eller tjäna något på sin produkt är inte tillåtet. Det betyder att det inte är tillåtet att sälja  

produkten,  publicera  den  på  en  hemsida  som  kräver  kostnadsbelagt  medlemskap  eller  andra 

avgifter, att ta emot donationer direkt kopplade till produkten,  använda materialet för att delta i 

tävlingar eller publicera det på en sida som används för att sälja andra saker även om de inte har 

något med din produkt att göra. Däremot är det tillåtet att ha annonsering som generar inkomster på 

den hemsida vilken den färdiga produkten publiceras på. Dessa regler hindrar dock inte användaren 

från att ställa upp i filmfestivaler även om det figurerar prispengar så länge festivalen är godkänd av 

Microsoft.103

Vad gäller musik och ljudeffekter från spelen är det inte säkert att dessa får användas i skapandet av 

produkten då flera spelutvecklare använder tredjepartstillverkare för dessa saker. Vilka spel detta 

gäller får användaren ta reda på själv genom att gå in på respektive spels officiella hemsida.104

100 Microsofts användaravtal för machinima, http://www.xbox.com/en-US/community/developer/rules.htm (2009-11-18)
101 Ibid
102 Ibid
103 Ibid
104 Ibid
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Användaren får inte inkräkta på  Microsofts IP-rättigheter (allt som hör till en spelserie det gäller 

namn på karaktärer, världar, hur historien ser ut osv.). Detta gäller alltså logotyper och liknande vare 

sig  de ägs  av  Microsoft eller  inte.  Dessa saker  får  endast  användas  enligt  de regler  som finns 

gällande varumärken. Om produkten lägger till  något till  spelets berättade universum i form av 

fortsättningar,  bakgrundshandlingar  eller  förklarande  kapitel  innebär  det  att  Microsoft får  en 

royalty-fri,  icke-exklusiv världsomfattande licens.  Denna licens  innebär  att  Microsoft och  deras 

partners kan använda produkten i vilket syfte de än behagar utan någon skyldighet att ge skaparen 

av produkten någon form av ersättning eller uppmärksamhet. Om den som gör produkten tar hjälp 

av andra eller låter någon annan fortsätta på det material som skapats gäller avtalet med Microsoft 

även denna person. Det är då upp till den ursprungliga skaparen att informera dessa personer så att 

de är väl införstådda i avtalets regler för den fortsatta produktionen.105

Detta är reglerna som tas upp i avtalet mellan användaren och  Microsoft och de försäkrar att om 

användaren bryter mot några av dessa regler är det inte omöjligt att denne blir kontaktad Microsofts 

advokater.  Dessa  kommer  kräva  att  distributionen  av  produkten  upphör  alternativt  informera 

användaren om att denne behöver en kommersiell licens för fortsatt distribution eller så kan de ha 

kommentarer om innehållet. Skulle användaren inte hålla med om eller vilja ha möjlighet att göra 

vissa av de saker som nämnts ovan ska de kontakta Microsoft för upprättandet av en kommersiell 

licens.106

7.1.2. Sammanfattning av Blizzards användaravtal

Blizzards avtal  presenteras  i  ett  brev  till  machinimaproducenter  vid  namn  "Letter  to  the 

Machinimators of the world". Det liknar givetvis Microsofts version i mångt och mycket men är inte 

lika detaljerad.  Blizzard inleder sitt  brev med att  de helhjärtat  stödjer communityn av  World of  

Warcraft-spelare  som  producerar  machinimafilmer  av  material  från  deras  kopieringsskyddade 

produkter vilka inkluderar World of Warcraft.107

Efter detta följer punkter som tar upp de villkor som gäller i samband med skapandet av machinima. 

Den grundläggande förutsättningen för användning av  Blizzards spel till machinimaproduktion är 

att materialet inte används i kommersiellt syfte. Detta betyder att användaren får distribuera sina 

filmer fritt på Internet så länge det inte kostar pengar för att få tillgång till det. Ett tillägg till denna 

105 Microsofts användaravtal för machinima (2009-11-18)
106 Ibid
107 Blizzards användaravtal för machinima, http://www.worldofwarcraft.com/community/machinima/letter.html (2009-

11-18)
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regel gör gällande att det inte är några problem att ladda upp sitt material på sidor som erbjuder en 

premium tjänst  som kostar pengar så länge samma sida tillhandahåller  ett  sätt  att  se på filmen 

gratis.108

Dessa regler gäller enbart om materialet följer åldersrekommendationen "T"109 som är fastställt för 

spelet  World of Warcraft av  ESRB110 eller andra liknande rekommendationer fastställda av andra 

firmor runt om i världen. Detta för att säkerställa att materialet ligger i fas med det innehåll som 

spelet World of Warcraft representerar.111

Om materialet uppfyller de krav som ställts ovan och användaren vill delta i en filmfestival eller får 

möjligheten att få sitt material visat på TV ställer  Blizzard gärna upp och hjälper till genom att 

utvärdera materialet för att kunna ge en licens för materialet till användaren. Licensen som i ett 

sådant fall erhålls av användaren är inte giltig för obegränsat användande utan är begränsad till det 

event eller tillfälle licensen utfärdats för.112

Villkoren  för  att  anordna  en  filmfestival  eller  en  machinimafestival  där  World  of  Warcraft  

machinimas får delta är att den totala prissumman för hela tävlingen inte överskrider 500 USD. 

Skulle någon vilja anordna ett evenemang där den totala prissumman överstiger 500 USD måste 

denna person ansöka om en licens från Blizzard för genomförandet av tävlingen.113

Blizzard är  medvetna  om att  många  organisationer  är  villiga  att  stödja  machinimaproducenter. 

Därför är det tillåtet att visa sponsorer i form av logos eller ljud i början av en film. Men för att  

materialet  ska falla under kategorin icke kommersiellt  får  produktionen totalt  innehålla max 10 

sekunder  reklam  och  måste  ackompanjeras  av  en  text  som  lyder  "sponsored  by". 

Reklammeddelanden som förekommer i eftertexter i form av logos och text berörs inte av denna 

begränsning.114

108 Blizzards användaravtal för machinima (2009-11-18)
109 T står för engelskans Teen och betyder att innehållet i t.ex. ett spel är lämpligt för personer som är 10 år eller äldre. 

Spel som får rankingen T kan innehålla milt våld och språk eller mindre inslag av svordomar.
110 ESRB, Entertainment Software Rating Board är en ideel oberoende organisation som startades 1994. ESRB:s 

uppdrag är att ge dator och TV-spel rekommenderade åldersgränser som ska fungera som riktlinjer för speciellt 

föräldrar.
111 Blizzards användaravtal för machinima (2009-11-18)
112 Ibid
113 Ibid
114 Ibid
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Detta sammanfattar vad som står i Blizzards användaravtal mot machinimaproducenten och avslutas 

kort och gott med kontaktinformation till Blizzard om övriga frågor skulle uppstå.115

7.1.3. Jämförelse av användaravtal

När vi tar en närmare titt på dessa två olika avtal ser vi en del skillnader och då främst i upplägget 

och framtoningen. Microsoft går helt på linjen att vara tydlig mot användaren där klara regler ställs 

upp för  hur  och vad deras  material  får  användas  till.  De tar  även in  små varningar  i  form av 

hänvisningar till sina advokater på ett flertal ställen. Blizzards version däremot är betydligt mer vag 

i vissa avseenden. Bland annat hänvisar de till åldersmärkningen "T" som användaren själv får ta 

reda på vad den betyder.  Microsoft väljer istället att skriva ut vad machinimaprodukten inte ska 

innehålla för att ligga i fas med deras värderingar. Genom att titta på avtalen infinner sig känslan av 

att  Microsoft är betydligt mer ingående på grund av deras tydlighet. Alla saker listas upp och vad 

som får och inte får göras är noggrant uppstolpat vilket får följden att deras tonläge blir mindre 

kamratligt i förhållande till  Blizzards version. Blizzard är lite mer indirekta men genomsyras ändå 

av ett  lugn som uppfattas  som att  de litar  på användaren.  Bland annat  heter avtalet  ”Letter to 

Mahinimators of the world” vilket inbringar ett sorts lugn och står i bjärt kontrast till  Microsofts 

avtal som heter  ”Game Content Usage Rules”. Avtalen skiljer sig inte mycket men Blizzards ger 

intryck av att machinimaproduktion egentligen inte är ett så stort problem utan mer en möjlighet för 

fans. Blizzard verkar helt enkelt förlita sig på fair use eller sunt förnuft i vissa avseenden och kanske 

främst  när  det  handlar  om vad machinimafilmer får  innehålla.  Precis  som Lessig talar  om den 

odefinierade  gränsen  mellan  vad  som får  och  inte  får  användas  av  copyrightskyddat  material 

uppstår här en sådan gräns.116

I Microsofts användaravtal börjar de första regelpunkterna med frasen "You can't" medan Blizzard 

börjar med fraser som "If you have created", "If you are a website operator", "We understand" och 

"For clarity" alltså betydligt mer neutrala och ibland förstående kommentarer till användaren. Detta 

bidrar till tonen i breven och en vink om vem reglerna är till för. I Microsofts avtal känns det mer 

som om reglerna  gjorts  för  Microsofts del  så  att  de kan vara säkra på  hur  de väljer  att  tillåta 

användare att bruka deras material till skillnad från Blizzard som mer uppmuntrar användaren så att 

den  vet  vad  som är  tillåtet  och  inte  för  att  användaren  inte  ska  göra  fel.  Bara  det  faktum att 

Microsoft väljer att nämna att de har advokater och använder det som ett hot gör att de distanserar 

sig från sina användare.

115 Blizzards användaravtal för machinima (2009-11-18)
116 Lawrence Lessig (2004), Free Culture
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If you do any of these things, it’s not impossible that you’ll hear from Microsoft’s lawyers who may tell 

you that  you have to  stop distributing your Items right away, or  who may tell  you that  you need a 

commercial license, or who may have other comments.117

Det finns flera likheter mellan Microsofts och Blizzards användaravtal. De båda företagen väljer att 

inleda sina texter med en försäkran om förståelse för användaren. De är medvetna om den växande 

machinimascenen och vill givetvis hjälpa till så att den kan växa ytterligare. Reglerna i sig liknar 

också varandra, inte helt oväntat kanske men värt att notera. Båda väljer dessutom att vara positivt 

ställda till  att  kunna erbjuda en utökad licens för  användning i  mer  eller  mindre kommersiella 

sammanhang. Sammanfattat så går det att utläsa både en rädsla men också en öppenhet gentemot 

machinimaproducenter samt att machinima är en kultur företagen inte vill gå miste om. De här 

exemplen visar tydligt på den ambivalens företagen känner inför denna kultur som uppstått utan 

deras kontroll. Både Microsoft och Blizzard visar att de inte är helt bekväma med vad som har hänt 

och vill säkerställa att de har kontroll över sitt material.  Detta är precis det som Henry Jenkins 

menar när han säger att företagen inte hinner med när användaren tar saker i egna händer. Företagen 

ställs inför ett val där de måste gå en svår balansgång mellan att tillåta eller förbjuda. I det här fallet  

har båda företagen valt att förhålla sig till användaren genom ett utskrivet avtal som någorlunda 

tydligt presenterar deras ställning i frågan. Detta har de löst genom att tillåta machinima gjord på 

deras produkter genom att sätta upp regler för användarna att följa d.v.s. avtalen.

Med hjälp av eller  på grund av dessa regler  blir  nykomlingen och dess  jakt  på acceptans  mer 

enkelspårig då machinimaproducenterna inte på något sätt får gå in med uppsåt att tjäna pengar utan 

bör  istället  sikta  på  originalitet.  Detta  exemplifierar  Bourdieus  teorier  om  hur  han  definierar 

nykomlingen och den goda konsten. Grundförutsättningarna i avtalen gör att användarna tvingas till 

att utgå ifrån det som Bourdieu definierar som god konst, alltså icke kommersiell konst. Att bygga 

upp ett namn blir viktigt då du med hjälp av dina bevisade prenumeranter på filmer får en tydlig 

indikator på vilken position i fältet du innehar. Användaravtalen medför även ett sorts tvång till att 

producera någonting nytt till machinimascenen då du blir tvingad att avsäga din upphovsliga rätt till 

din berättelse om den bygger på spelets befintliga berättelse, producenter är låsta innehållsmässigt 

vid  företagens  moraliska  rätt  och  fel  vilket  gör  att  man  kan  ifrågasätta  machinimafilmers 

originalitet, provokationsförmåga eller brist på den.118 Machinimafilm är en konvergering av många 

olika eller liknande medier och ärver på så vis även deras oskrivna regler så som kamerateknik som 

används  i  en  icke-virtuell  värld  som nu  appliceras  på  spelens  grafikuppbyggda  världar.  Dessa 

förhållningssätt kräver då att ett gediget arbete gjorts med grafikmotorn så att bildförhållanden från 

117 Microsofts användaravtal för machinima (2009-11-18)
118 Pierre Bourdieu (1993), The field of cultural production
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spelets värld  stämmer överens med det vi är vana vid från vår fysiska värld. Så konvergensen i 

denna mening blir snarare ögats perception och hur det översätts till  spelets påhittade öga eller 

kamera.119 Du kan ”äga” dina vinklar och ditt kameraarbete men bara i en fysisk värld och inte det 

som filmats i spelet. Till en machinimafilm görs även ett gediget efterarbete vad gäller ljud och 

musik då du i vissa spel inte har rätt att använda de ljud du hör utan tvingas istället slå ihop två  

olika berättande metoder, film och ljudkomposition. Till skillnad från bilden är ljudet något som 

machinimaproducenten  kan  vara  upphovsman  till  och  på  så  sätt  skydda  sina  intressen  hur 

lekmannamässiga de än må vara.

Spelföretagen är medvetna om machinimaproducenterna och detta slås fast i användaravtalen som 

också påvisar att de äger allt som används ifrån spelen en ståndpunkt som växt sig stark under 

senare  år  menar  Lessig.  Följer  vi  Lessigs  beskrivning av företag inom den kreativa  sektorn  är 

användaravtalen  en  nödvändighet  då  företagen  med  hjälp  av  avtalet  har  ett  kontrakt  med 

producenten av machinimafilm innan själva filmen är färdig. Bryter användaren kontraktet eller går 

mot  företagets  policy  kommer  denne  att  behandlas  som en  fiende.  Oavsett  om filmen  medför 

publicitet för spelet eller inte, oavsett om användaren tjänar pengar på det eller inte, följs inte avtalet 

bryter användaren mot lagen och detta kan således bli ännu ett sätt för företaget att tjäna pengar på 

machinimafilmer.  Vi  har  gått  över  till  en  tillåtelsekultur  menar  Lessig  och  vi  menar  att 

användaravtalen är ett tydligt tecken på detta.120

Användaravtalen är till för att styra machinimaproducenter i den riktning företagen önskar men för 

att se hur användare påverkas av dessa avtal måste vi söka upp dem. Kulturen machinima yttrar sig 

till största del på internet och därför söker vi oss dit för att hitta machinimaproducenter. Ett forum 

där det kontinuerligt förs diskussioner är en bra plats att undersöka för att hitta användares åsikter.

119 Henry  Jenkins (2006), Convergence culture
120 Lawrence Lessig (2004), Free Culture

36



7.2. Machinima.com
Machinima.com121 är en av de största hemsidorna på Internet som är inriktad på machinima. Sidan 

startades den 4:e januari år 2000 och blev snabbt en populär samlingsplats för machinima med över 

100  000  tittare  den  första  veckan.  Bakom  Machinima.com stod  Hugh  Hancock  och  Gordon 

McDonald som bland annat var med och skapade den första machinima-filmen Diary of a camper 

och myntade uttrycket machinima. År 2005 sålde Hancock och McDonald Machinima.com till det 

Los  Angeles  baserade  företaget  Machinima Inc och  är  därför  inte  längre  verksamma med  den 

dagliga uppdateringen av sidan. En viktig funktion med sidan är deras regissörsprogram som syftar 

till  att  premiera  duktiga  machinimaproducenter  genom  att  erbjuda  pengar  för  att  skapa 

machinimafilmer.  Filmerna  som skapas  läggs  sedan upp på  Machinima.coms youtubekanal  och 

användaren som gjort den får betalt utefter hur många filmer han eller hon producerar samt av hur 

många som tittar på filmen. Förutom hemsidan har Machinima.com även utökat till att figurera på 

Facebook122,  Twitter123,  Youtube124 och med podcasts125. I januari månad år 2010 uppgick antalet 

visningar av videoklipp till 90 miljoner visningar spritt över dessa kanaler (enligt en räknare på 

deras egen hemsida). En stor del av visningarna kommer från Youtube och Machinima.coms kanal 

som har över 41 miljoner kanalvisningar och 835 243 prenumeranter.126

Sidan  Machinima.com är indelad i olika sektioner med en startsida och ett antal undersidor som 

visar olika innehåll. På förstasidan får man en överblick av innehållet som kantas av reklambanners. 

Längst  upp  finns  flikar  som  hänvisar  till  sidans  olika  delar  så  som  Channels,  Series,  Shows, 

Reviews och Forums men förstasidan fokuserar annars på länkar till olika machinimafilmer. Under 

länkarna finns en en ruta med texten  Featured Videos som visar länkar till  videos som speciellt 

uppmärksammas av  Machinima.com den aktuella dagen för besöket. Ner till höger i en spalt på 

sidan presenteras ett antal kanaler till olika spel.127

121 Machinima.com, http://www.machinima.com/ (2010-04-01)
122 Facebook, http://www.facebook.com/ (2010-01-18)
123 Twitter, http://www.twitter.com/ (2010-01-18)
124 Youtube, http://www.youtube.com/ (2010-01-18)
125 Podcast, http://blog.podcast.com/podcastcom-faq/what-is-a-podcast/ (2010-02-13)
126 Machinima.com, http://www.machinima.com/ (2010-01-18)
127 Ibid (2010-01-18)
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Dagen vi besökte sidan figurerade här följande kanaler:

Kanaler: Antal visningar:

Halo 27 956 556128

World of Warcraft 11 994 653129

Half Life 5 207 184130

Call of Duty 3 195 242131

Grand Theft Auto 1 712 466132

The Sims 1 699 544133

Super Smash Bros. 1 290 503134

Left 4 dead 177 519135

Assassins Creed 39 237136

(sorterade efter antalet visningar)

Bredvid  spalten  med  kanalerna  finns  ytterligare  en  ruta  med  speciellt  uppmärksammat 

videomaterial  en så kallad featured lista.  Denna ruta toppas av flikar som kommer i  ordningen 

Featured,  Newest,  Most Viewed,  Highest Rated och  Classic.  Här kan man alltså i enlighet med 

kategorierna få en överblick över det stora filmarkiv som finns på sidan. På högra delen av sidan 

finns en spalt som visar alla övriga sidor och tjänster Machinima.com figurerar i och allra längst ner 

på sidan finns lite tips och trick samt snabblänkar in till hjälp sidorna på forumet som kommer att  

presenteras inom kort.137

7.2.1. Forumet på Machinima.com

På Machinima.com kan vem som helst registrera sig som användare. Endast som användare finns 

möjligheten att ladda upp filmer som kan betygsättas och kommenteras av andra användare. Det 

finns inte speciellt mycket information under användarens profil utan informationen begränsas med 

128 HALO-kanalen på Machinima.com, http://www.machinima.com/channel/view&id=8 (2010-01-18)
129 World of Warcraft-kanalen på Machinima.com, http://www.machinima.com/channel/view&id=5 (2010-01-18)
130 Half Life-kanalen på Machinima.com, http://www.machinima.com/channel/view&id=11( 2010-01-18)
131 Cal of Duty-kanalen på Machinima.com, http://www.machinima.com/channel/view&id=64 (2010-01-18)
132 Grand Theft Auto-kanalen på Machinima.com, http://www.machinima.com/channel/view&id=20 (2010-01-18)
133 The Sims-kanalen på Machinima.com, http://www.machinima.com/channel/view&id=3 (2010-01-18)
134 Super Smash Bros.-kanalen på Machinima.com, http://www.machinima.com/channel/view&id=78 (2010-01-18)
135 Left for Dead-kanalen på Machinima.com, http://www.machinima.com/channel/view&id=92 (2010-01-18)
136 Assassions Creed-kanalen på Machinima.com, http://www.machinima.com/channel/view&id=100 (2010-01-18)
137 Machinma.com, http://www.machinima.com/ (2010-01-18)
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ett enradigt fält där användaren kan fylla i ort och intressen. Det finns ingen möjlighet att göra t.ex. 

en personbeskrivning eller vilken typ av machinima användaren föredrar. Utöver filmuppladdning, 

kommentarsfunktion och betygsättning av andra filmer är användarens fokus styrt mot hemsidans 

forum. Detta är tydligt redan i användarregistreringen där det största fältet, där det finns möjlighet 

att fylla i information, är användarens signatur (signaturen på varje foruminlägg användaren gör). 

Anledningen  till  att  användarens  profil  är  så  pass  inriktat  på  forumdelen  är  antagligen  för  att 

Machinima.com har  tagit  en  förprogrammerad  struktur  från  phpBB138 vilka  erbjuder  gratis 

forummodeller på Internet. Det kan också bero på att  Machinima.com har gjort ett val att hålla 

användaren mer anonym och istället fokusera på de filmer som produceras.139

Machinima.com är intressant för oss dels på grund av alla filmer som  ligger där men till största del 

på grund av forumet. Forumet fungerar så att alla som har registrerat ett konto på Machinima.com 

kan gå in i  de olika trådarna för att  diskutera olika ämnen. Medlemsantalet  på  Machinima.com 

uppgick i skrivande stund till 12 966 stycken.  Machinima.coms forum är logiskt sett starkt riktat 

mot machinima och förutom hjälpsektioner finns även trådar där användare kan söka medhjälpare 

och diskutera med andra machinimaskapare.140

Forumet består av totalt fem delar som i sin tur är uppdelade i sektioner. Tre av delarna står för den 

huvudsakliga aktiviteten på forumet. De två övriga är dels en låst del, där det inte går att göra 

inlägg, med alla regler som gäller i forumet och en del där man kan påpeka tekniska fel på sidan 

eller liknande. De tre delar vi intresserar oss för är  Machinima Community.  Game Channel och 

Machinima production. Sektionerna innehåller trådar skapade av användare och moderatorer där 

moderatorer är personer som har möjlighet att redigera forumet för att se till att ordning råder enligt 

gällande forumregler.141

Machinima Community-delen av forumet fungerar i mångt och mycket som en blandning mellan fri 

diskussion runt machinima samt en sorts marknadsföringsdel där användare kan uppmärksamma 

forumläsare på kommande och nyss släppta machinimafilmer samt få kritik på desamma. Det finns 

även  en  sektion  där  användare  och  Machinima.com kan  lämna  upplysningar  om 

machinimarelaterade tävlingar och event. I denna del finns även en tråd som heter  ”Want to be 

138 PhpBB, http://www.phpbb.com/ (2010-02-01)
139 Machinima.com, http://www.machinima.com/ (2010-01-18)
140 Ibid
141 Ibid
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considered  for  the  Director  program?”142 där  användare  kan  ansöka  om  att  bli  medlem  i 

regissörsprogrammet.143

Game Channel-delen är uppdelad i sektioner för några av världens största spelserier tillika populära 

spel att spela in machinima i. Genom en snabb överblick kan man få en uppfattning om vilket spel  

som är populärast när det kommer till machinimaskapande men också spelande på Machinima.com 

där  spelserien  HALO är  den  överlägset  mest  diskuterade  spelserien  på  forumet.  Listan  nedan 

redovisar hur Game Channel delen är uppdelad och sorterad efter antal inlägg i respektive sektion.

Spel:     Trådar:  Svar:

HALO     2009 14 731

Nintendo Engines         166       3 370

Call Of Duty           458      2916

Half-Life/Source Engine         396      2673

Other Machinima Engines  328        1 957

Grand Theft Auto          303      1555

World Of Warcraft        322       1 549

The Sims            115        604

Second Life             33          133
144

Machinima Production är den tredje delen vi intresserar oss för och i denna del diskuteras allt som 

har  med  produktion  av  machinima  att  göra.  Här  finns  sektioner  som  Gameplay,  Recording  & 

Capturing, Filmmaking Tips & Tutorials och Help Wanted & Offered. I denna del är det meningen 

att den som inte känner till machinima ska få hjälp med sin produktion. Det är samtidigt lite av ett 

annonseringsplank  för  personer  som  behöver  hjälp  med  sina  produktioner  i  form  av  t.ex. 

manusarbete, röstskådespeleri eller inspelning.145

Forumet  är  öppet  för  alla  från  hela  världen och här  samlas  både  seriösa  och oseriösa utövare. 

Samtalsnivån på forumet varierar kraftigt och det är en tumregel att antingen tycka mycket bra om 

en produktion eller mycket illa. Det finns grupperingar där vissa användare i princip mobbas för att 

142 Foruminlägg på Machinima.com (2009-10-14), Want to be considered for the Director program?
143 Machinima.com, http://www.machinima.com/ (2010-01-18)
144 Forumet på Machinima.com, http://www.machinima.com/forums/ (2010-01-19)
145 Ibid
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de är dåliga utan att egentligen få veta vad det är de gör som är dåligt medan andra som ses mer  

seriösa får konkret kritik på vad de kan förbättra eller vad de gjort bra. Det är även så att de filmer 

som blivit en del av hemsidans marknadsföringskampanj och därmed ska hålla en hög kvalité ofta 

sågas och ogillas starkt av forumanvändarna. 

7.2.2. Attityd på forumet

Användarens begränsningar i profilbeskrivningen anser vi bidrar till att forumet blir den plats på 

hemsidan  där  användaren  har  möjligheten  att  visa  vem  han  eller  hon  är.  Under  Machinima 

Community-delen finns en tråd som har titeln  ”New to the forum? Make your self known!” som 

består av 52 sidor av kommentarer där användare beskriver sig själva och vad de har för relation till  

machinima. Utöver denna tråd finns inget som vidare definierar varje användare utan användarens 

identitet  skapas  utefter  dennes  inlägg  på  forumet.  Varje  inlägg  blir  ett  fragment  av  det  som 

användaren vill visa och berätta om sig själv.

Attityden på forumet är tuff och vi får en känsla av att de flesta användarna vill hävda sig inför de 

andra. Machinimafilmer som diskuteras i forumet smutskastas ofta och avvisas av användare utan 

vidare  förklaring.  Att  bryta  strukturen  på  forumet  är  även  något  som  gör  många  användare 

irriterade, t.ex. om användaren gör ett inlägg på fel plats på forumet. Ett av många exempel är där 

användaren BrochinimaFilms söker efter skådespelare som kan imitera Barack Obama och lägger 

ett inlägg under forumdelen Machinima Community där han får detta svar av användaren Markkoh: 

”oh fuck off Brochinima, theres a fucking help and wanted forum down below.”.146

Alla  användares  profil  utvecklas  även  efter  dess  aktivitet  på  forumet.  Machinima.com har 

förutbestämt titlar som användaren tilldelas utefter hur många inlägg som gjorts. Desto fler inlägg 

eller svar en användare skrivit desto mer smickrande titel får han eller hon. De flesta titlarna har sitt 

ursprung från spelkulturen där de används för att bedöma en spelares skicklighet. Om användaren 

har gjort under 100 inlägg tilldelas titeln ”noob”, vilket är slang för ”newbie” som i sin tur är slang 

för  ”newcomer”, alltså nykomling. Om användaren gjort över 300 inlägg tilldelas titeln  ”L337” 

(uttalas ”leet”) som kommer från ordet  ”elite” och om användaren har gjort  över 1 000 inlägg 

tilldelas titeln  ”deus ex machinima”, som syftar på uttrycket ”deus ex machina” som härstammar 

från antikens teater som betyder något gudomligt som räddar en situation.147 Att användarna får 

titlar utefter hur många inlägg som denne gjort tror vi genererar en stor mängd ”skräp”-inlägg, d.v.s. 

inlägg som inte tillför något till en fråga eller diskussion utan bara existerar för att öka användarens 
146 Foruminlägg på Machinima.com (2009-12-27), Obama impersonation voice actor Tryouts for MachinimaChannel
147 Deus ex machina, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/deus-ex-machina
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inläggsantal och därmed en högre uppsatt titel.148 Dessa skräpinlägg blir i förlägningen ett sätt för 

användarna att öka sin status inom fältet.

Om vi analyserar forumet med hjälp av Bourdieus fältteorier kan vi få förståelse för vad det är som 

händer i forumet och hur nykomlingar söker acceptans av de mer erfarna etablerade användarna. 

Nykomlingarna är tvungna att bevisa sig själva som värdiga och måste därför sticka ut för att skapa 

en identitet. Det som försvårar processen för en nykomling att accepteras är användarens titel som 

tilldelas utefter hur många inlägg denne har gjort. Stämpeln som t.ex. ”noob” finns hela tiden kvar 

hos nykomlingen fram till den har gjort ett visst antal inlägg.149

Den  elitism  som  utövas  på  forumet  är  en  sorts  försvar  för  de  äldre  medlemmarna  på 

Machinima.com där de genom sin aktivitet skapat många inlägg och på så vis även rätten att tala om 

för nykomlingar vad de bör göra och inte. Antalet inlägg säger egentligen inte mycket mer än att 

användaren varit flitig på forumet men betyder inte per automatik att personen faktiskt skrivit något 

väsentligt utan det kan lika gärna bestå av en lång rad skräpinlägg. Beroende på hur länge personer 

besökt forumet får de med tiden bättre förståelse för vem som är genuint intresserad och vem som 

bara vill synas och höras.150

För att motverka spam (skräpinlägg, reklam, etc.) i forumet har Machinima.com implementerat en 

spärr för nykomlingar. Användarna måste vänta en dag och ha skrivit minst fem inlägg på forumet 

för att kunna lägga in en adress till hemsidor (s.k. URL). Detta kan medföra att du som nykomling 

snabbt vill få upp antalet inlägg och börjar således göra samma sak som så många innan dig, skriva 

skräpinlägg eller starta diskussioner och bråk för att enkelt kunna få upp antalet inlägg och på så vis 

befästa en egen status inom fältet. För att vinna någon tilltro tidigt på forumet gäller det att du som 

nykomling har en gedigen produktion att visa upp. Du kanske inte alltid blir gratulerad för en bra 

produktion men du kommer med stor säkerhet bli hånad och gjord till åtlöje om din produktion inte 

håller måttet. Bourdieu beskriver vägen in som tvådelad i ett nytt fält, antingen följer du fältets doxa 

eller så går du tvärt emot och kullkastar det rådande. För att accepteras på forumet bör nykomlingar 

rätta sig i ledet då de annars riskerar att frysas ut och uteslutas ur cirkeln för ”de utvalda”.151

148 Forumet på Machinima.com, http://www.machinima.com/forums/ (2010-03-03)
149 Pierre Bourdieu (1993), The field of cultural production
150 Forumet på Machinima.com, http://www.machinima.com/forums/ (2010-03-03)
151 Pierre Bourdieu (1993), The field of cultural production
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7.2.3. Användarna om machinima

Machinima.com är den hemsida (dedikerad machinimafilm) med det största totala antalet visningar 

och  är  den  hemsida  som  vi  anser  marknadsför  machinimakulturen  mest  utåt,  genom  bl.a. 

Youtube.com. Hemsidan  kan  därför  ses  som  centrum  för  machinimaproducenter  där  de  får 

möjligheten att visa upp sina produktioner och genom detta få ett stort antal tittare (varje video på 

deras  Youtube-kanal  har  18  januari  2010 minst  10  000 visningar).  Vi  tror  att  många tittare  på 

Youtube.com är obekanta med uttrycket machinima och en förvirring råder över vad det innebär. På 

deras  Youtube-kanal  finns  bl.a.  kommentarer  som  “machinima  u  friggen rock  dude!!”152 och 

“Machinima is the best video maker ever! =)”153 vilka tyder på att vissa Youtube-användare tror att 

machinima är en person istället för en filmteknik.154

Även på  Machinima.com  råder en viss förvirring kring begreppet machinima och på hemsidans 

forum förekommer flera diskussioner om vad machinima är för något. Ett exempel är en tråd som 

går under titeln New use for machinima?155 där användaren IceAxe skriver “Here's an interesting  

story about using 3D animation for crime reconstruction... sounds a bit like machinima!”156. IceAxe 

hänvisar till en artikel157 i BBC News där den skotska polisen har utvecklat en 3D-motor som hjälper 

till  att  rekonstruera  brott  som  kan  användas  som  bevismaterial.  I  forumtråden  hävdar  några 

användare att det är machinima och andra motsatsen. Samtidigt är det inte många användare som 

motiverar sitt svar vilket vi anser kan tyda på en viss osäkerhet i frågan. Ett exempel är användaren 

Son Raihboy som endast skriver  “That doesn't sound like machinima.”158,  vilket vi anser är ett 

något  tveksamt  avvisande av  frågan.  Tråden innehåller  två  sidor  med ungefär  hälften svar  och 

diskussioner kring ämnet och hälften skräpinlägg som inte berör frågan. I slutet av tråden skriver 

CraigK “From what I say in the article it is pre-renderd. Meaning its not considered machinima.”,  

vilket flera medlemmar instämmer i.  Det vill säga att filmen är utrenderad från ett 3D-program 

istället för inspelad direkt från spelet.159

152 Kommentar på Youtube från användare 173doommage (2010-01-16), http://www.youtube.com/user/machinima 

(2010-02-17)
153 Kommentar på Youtube från användaren Binco51 (2010-01-15), http://www.youtube.com/user/machinima 

(2010-02-17)
154 Machinima.coms Youtube-kanal, http://www.youtube.com/user/machinima (2010-02-17)
155 Foruminlägg på Machinima.com (2010-01-17), New use for machinima?
156 Ibid
157 Artikel från BBC News, Scottish crimes to be reconstructed in 3D (2010-01-14)
158 Foruminlägg på Machinima.com (2010-01-17), New use for machinima?
159 Ibid

43



En liknande diskussion som ger oss en bättre förståelse för renderingsaspekten finner vi i tråden 

”How far can you stretch the definition of machinima?”160. Användarna diskuterar kring hur mycket 

det är tillåtet att tekniskt utveckla machinima, utan att det ska definieras som 3D-animerad film. I 

tråden frågar användaren James5 vad användarna anser vara rimligt att kalla machinima då det blir 

allt vanligare att använda sig av 3D-program som 3DMax. James5 undrar om det fortfarande bör 

kallas machinima om allt skapas i ett 3D-program och exkluderar spelet och dess 3D-motor. James 

exemplifierar med filmer som genererar kamerarörelse och skapar objekt i programmet 3DMax och 

sedan renderar det från programmet.161

Användaren Sepherioth väljer att  svara på definitionsfrågan genom att  uttrycka sin syn på ”den 

första”  definitionen  av  machinima;  machinima  spelas  in  från  ett  spel  i  realtid.  Vidare  menar 

Sepherioth att det dominerande sättet att producera machinima inte tar någon hänsyn till att spela in 

det i realtid. Han menar att det inte är någon som egentligen vill göra det i realtid idag då det går att  

modifiera spelen och få karaktärerna att agera utefter ett programmerat schema. Att använda extern 

programvara tycker Sepherioth inte spelar någon roll utan menar att det som är avgörande för att en 

film ska definieras som machinima är att den produceras med hjälp av ett datorspel.  Sepherioth 

bifogar ett citat från en machinimafestival: 162

Machinima's a new form of filmmaking that uses computer games technology to shoot films in the virtual  

reality  of  a  game engine.  Rather  than picking  up  expensive  camera  equipment,  or  spending  months 

painstakingly tweaking even more  expensive 3D packages,  Machinima creators  act  out  their  movies  

within a computer game. Machinima treats the viewpoint the game gives them as a camera - “Shooting  

Film in a Virtual Reality”.163

Sepherioth menar vidare att realtidsaspekten kan diskuteras då främst beroende på det spel som 

används. Sepherioth använder sig av Dungeon Siege164 och The Sims165 vilka båda innefattar att man 

förbereder scener för inspelning så att karaktärerna kan röra sig efter ett angivet schema och inte 

kontrolleras av en spelare i  inspelningsögonblicket.  Sepherioth menar alltså att  trots  att  de inte 

"spelas" i realtid så är det att betrakta som machinima då spelet och det visuella hämtas ifrån detta.  

Samt att det då inte spelar någon roll om det är förberett eller planerat innan.166

160 Foruminlägg på Machinima.com, How far can you stretch the definition of machinima? (2005-07-19)
161 Ibid
162 Foruminlägg på Machinima.com, How far can you stretch the definition of machinima? (2005-07-19)
163 Ibid
164 Dungeon Siege, http://www.microsoft.com/games/DungeonSiege/ (2010-03-05)
165 The Sims, http://www.thesims.se/ (2010-03-05)
166 Foruminlägg på Machinima.com, How far can you stretch the definition of machinima? (2005-07-19)
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Användaren Suhnder  inleder  i  sitt  svar med att  förklara missförståndet  mellan de båda tidigare 

talarna då han förklarar att Sepherioth antagligen menade förprogrammerat, d.v.s. att karaktärer rör 

sig utan en spelares hjälp i ett programmerat schema. Suhnder menar att det hela är ett missförstånd 

vad gäller realtidsbegreppet då det inte hänvisar till om producenten rör karaktärerna i realtid eller 

om de har programmerats för att sedan spelas in. Han menar att uttrycket realtid i sammanhanget 

betyder  att  scenen renderas  direkt  från spelet.  Suhnder  exemplifierar  med att  han skulle  kunna 

förprogrammera eller scripta en hel film för att sedan spela in det från spelet och att det ändå i 

praktiken är realtid. Men om filmen skapas i ett 3D-program kan det inte kallas machinima då de 

inte renderas i realtid från spelet utan renderas från programmet. Suhnder menar även att det bästa 

med machinima är att du kan se resultatet med en gång utan massiva renderingstider.167

Det finns flera diskussioner på Machinima.com där vi kan se mönster som Pierre Bourdieu talar om 

i sina teorier kring fält. Dels vilka regler som krävs för ett accepterande inom fältet och dels vad 

som  anses  som  god  kontra  dålig  smak.  I  detta  exempel  gäller  det  en  definitionsfråga  av 

machinimafilm och vad som anses vara den ”äkta” machinimatekniken. Användarna förklarar att 

machinimafilmer allt mer använder sig av externa program och många menar att denna trend drar 

machinima kulturen i fel riktning, mot 3D-animerad film som inte spelas in i realtid. Denna nya 

machinimastil vill befästa en position i fältet och den gamla stilen hotas att konkurreras ut. Enligt 

Bourdieu blir det då naturligt för de som står för den äldre aktören (den äldre machinimastilen) att 

försvara sin position och motarbeta den nya.168

Ett  annat  exempel  där  producenterna  söker  en  definition  av  uttrycket  är  tråden  “The death  of  

machinima,  as  we  know  it.”169.  Här  riktar  användaren  projectzero  hård  kritik  mot  uttryckets 

grundare,  Machinma.com, som han menar tar död på machinimakulturen. Denna gång ligger inte 

fokus kring renderingsaspekten utan på den stora massan klipp som projectzero inte anser håller 

tillräckligt  hög  kvalité.  Han  menar  att  hemsidan  har  skapat  för  stor  kvantitet  av  filmer  vilket 

kommer förändra machinima i negativ riktning.170

Enligt projectzero genomgår machinima en stor förändring och fler filmer accepteras i fältet. Då 

Machinima.coms administratörer är de som godkänner filmer som läggs upp på hemsidan sätter de 

167 Foruminlägg på Machinima.com, How far can you stretch the definition of machinima? (2005-07-19)
168 Pierre Bourdieu (1993), The field of cultural production
169 Foruminlägg på Machinima.com, The death of machinima, as we know it (2008-07-15)
170 Ibid
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samtidigt gränserna för fältet genom vilka de accepterar och inte. Machinima.coms acceptans av vad 

som kan kallas machinima och inte, sträcker sig mycket längre än för användaren projectzero.   I 

tråden svarar en administratör på  Machinima.com  med användarnamnet paperboy. Han menar att 

alla ska få möjligheten att göra machinima och att det inte är deras uppgift att bestämma dess ramar. 

Paperboy hänvisar  även till deras kanal på Youtube.com, vilken han berättar är en av de kanaler på 

Youtube.com som  lockar  mest  prenumeranter.  Projectzero  beskriver  sin  besvikelse  över 

Machinima.coms hantering av machinima genom att skriva “[...] if you were to wake up and take a  

look at the mass of film you apparently class as 'machinima' you would see my view [...]”.171

Vissa menar att det enda som karaktäriserar en machinimafilm är att använda ett datorspel som 

hjälpmedel.  Andra  menar  att  en  viktig  aspekt  är  att  inspelningen måste  ske i  realtid,  alltså  att 

inspelningen måste ske direkt i spelet, det vill säga inte genom en extern programvara. Samtidigt är 

det  svårt  att  se  var  gränsen  går,  då  redigeringsprocessen  nästan  alltid  innefattar  en  extern 

programvara.  Diskussionerna  på  forumen  ger  oss  en  överblick  i  hur  machinimaproducenter 

uppfattar  uttrycket  machinima men det  är  omöjligt  att  se  någon överenskommelse mellan  dem. 

Förvirringen kring begreppet machinima tror vi dels beror på att de flesta användarna har en stor 

tilltro till att Machinima.com har den ”rätta” definitionen av begreppet, då det var de som myntade 

det. Denna tilltro tror vi i sin tur grundar sig i att uttrycket härstammar från hemsidan och att den 

fungerar  som  samlingsplats  för  machinimaproducenter  och  deras  filmer.  Machinima.com blir 

machinimakulturens ansikte utåt och då machinima är en relativt ny uttrycksform är det många som 

är osäkra på vad det är och söker efter svar på hemsidan. Något gömt på hemsidan går det att hitta 

en introduktionsfilm om vad machinima är:

Machinima is  filmmaking within the real  time 3d-virtual  inviroment  of a videogame. It's  the use of 

videogame  graphics  technology  to  create  animated  films.  [...]  Machinima  combine  aspects  of  film 

making, animation and game design to transform an interactive media (a video game) in to a production 

studio  complete  with  sets,  props,  special  effects  and  virtual  actors,  and  all  you  need  is  a  desktop 

computer.172

Här  nämns  bl.a.  realtidsaspekten  vilket  understryker  användaren  Suhnders  kommentar  i  tråden 

”How far can you stretch the definition of machinima?”, d.v.s. att filmen måste spelas in i realtid 

från spelet för att kallas machinima.173 Samtidigt accepterar Machinima.com filmer på sin hemsida 

som inte är inspelade i realtid och skriver även i forumet att det inte är deras uppgift att bestämma. 

171 Foruminlägg på Machinima.com, The death of machinima, as we know it (2008-07-15)
172 Introduktionsfilm på Machinima.com, http://www.machinima.com/film/what_is_machinima (2010-02-17)
173 Foruminlägg på Machinima.com, How far can you stretch the definition of machinima? (2005-07-19)
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Då hemsidan heter  ”machinima” och att  de är  skaparna  av uttrycket  tror  vi  gör  att  hemsidans 

besökare uppfattar alla filmer som ligger på hemsidan som machinima. Vad samtliga filmer, klipp 

eller serier på Machinima.com har gemensamt är att det finns någon förankring till spel. Det spelar 

t.ex. ingen roll vilket spel, hur mycket av spelet som visas, hur mycket effekter som är tillagda eller 

om de är inspelade i realtid.

Vi tycker oss se en förändring på forumet där användarna överger sin tilltro till Machinima.com 

som förvaltare  av  uttrycket  machinima.  Förändringen  av  hemsidan  påverkar  enligt  användarna 

uppfattningen av vad machinima står för vilket oroar många på forumet. En av faktorerna till dessa 

förändringar anses vara det ökade vinstintresset.

Kommersialiseringen av machinima

I tråden  A letter to the CEO of machinima.com fortsätter kritiken mot Machinima.com och den här 

gången är det deras egna anställda under regissörsprogrammet som kritiserar. Tråden är utformad 

som ett  brev till  Machinima.coms  verkställande direktör  Allen DeBevoise.  Brevet  är  skrivet  av 

användaren  EuphoriaFilms som  förklarar att något måste göras för att förbättra bemötandet och 

hela utförandet av företagets regissörsprogram. EuphoriaFilms är anställd hos Machinima.com och 

menar därför att hans kontrakt kan vara i farozonen men att han och andra efterfrågat förändring 

tidigare och ingenting har hänt.

I brevet gör EuphoriaFilms gällande att företagets fokus främst i deras  Youtube kanaler helt har 

bytts  ut  från att  främja machinima film till  att  handla om helt  andra saker.  Istället  för att  som 

tidigare visa machinimafilmer skapade av regissörer vid programmet visas nu förhandsvisningar för 

vanliga filmer, reklam för nya spel eller biofilmer och montage från spel som bara visar hur spelet i 

sig ser ut  då det spelas. Fokus från det filmiska berättandet och främjandet av machinima som 

helhet har därför bytts ut mot reklam som gör att när en ny film har lagts upp på Youtube-kanalen 

drunknar den under all reklam och folk kan inte ta del av innehållet eller missar filmen helt och 

hållet.  Vidare menar  EuphoriaFilms att  problematiken är större än bara  Youtube-kanalen då det 

tidigare gått väldigt fort att få respons från personer vid  Machinima.coms kontor då de fick svar 

inom  en  dag  på  mail  och  filmer  laddades  upp  på  hemsidan  inom  dagar.  Men  idag  menar 

EuphoriaFilms att de kan dröja med svar i veckor och filmuppladdningar kan ta månader.174

EuphoriaFilms  föreslår  att  Youtube-kanalen  görs  om så  att  huvudsidan  endast  används  till  nya 

machinima  filmer  från  deras  regissörer  och  producenter  och  att  reklamen  samt  montage  och 

174 Foruminlägg på Machinima.com, A letter to the CEO of machinima.com (2010-02-21)
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speluppvisningar  flyttas  till  Youtube-kanalen  Machinima  Respawn som  skapades  för  just  detta 

ändamål. EuphoriaFilms får mycket beröm av andra användare och många håller med i argumenten 

och  tycker  att  Machinima.com tappat  fokus  och  nu  bara  har  som  syfte  att  tjäna  pengar.175 

Användaren HudsonCreations skriver:

[...]It  is  true  that  several  directors  have  talked  amongst  ourselves  and  are  getting  pretty  annoyed.  

Machinima.com has become too commercialist, sucking up to the "bigger boys" instead of prioritizing 

over viewer created content and directors videos.176

Tolkar vi det EuphoriaFilms skriver i sitt brev med hjälp av Bourdieu ser vi att det han säger i själva 

verket syftar till att fältets doxa ska omvärderas och omstruktureras. EuphoriaFilms menar att det 

inte längre känns lika speciellt att ligga under  Machinima.coms namn då det tidigare stod för ett 

visst mått av kvalité och bevis på att utövaren stod för god underhållning. Som läsare kan vi tolka 

detta som att Machinima.com är en statussymbol inom machinimafältet som nu börjat tappa lite av 

sin status. Namnet är enligt Bourdieu ett viktigt redskap för att behålla sin position inom ett fält. Det 

vi kan se början på i EuphoriaFilms brev är hur fältet håller på att omstruktureras mot användarnas 

vilja. Därför kämpar de nu för att återställa den status de ansett namnet haft tidigare. Tanken till 

strejk är inte långt borta, arbetarna har fått nog av att företaget jagar pengar och inte ser efter sin 

egen personal. Detta är även en tydligt konvergens av klassisk mötesfilosofi, någon dyker upp med 

ett dokument där förslag på förbättrade och nytänkande presenteras och de andra närvarande får 

chans att säga sitt. Samma sak gäller alla de exempel på när Machinima.com  misskött sig mot sina 

anställda som lyfts upp i tråden, då vi i konvergensens tanke inte nöjer oss med att ensamma ruva 

på informationen utan vill dela med oss av och ta del av allas samlade kunskap för att bygga en 

helhetsbild av situationen.

Användaren  NovaPow  menar  i  tråden  att  de  filmer  som  ligger  på  Youtube-kanalen  inte 

överensstämmer med deras definition av machinima. Han tycker det dock är förståeligt att det finns 

en del ”Inside Gaming”-filmer177 på kanalen, då de trots att de inte är machinima är spelrelaterade. 

NovaPow blir dock upprörd när hans machinimafilmer blir bortträngda av reklam för biofilmer, 

som Alice in Wonderland. EuphoriaFilms tillägger att denne inte minns när senast det var en film 

skapad av regissörer och producenter på första sidan av  Machinima.coms Youtube-kanal. För att 

175 Foruminlägg på Machinima.com, A letter to the CEO of machinima.com (2010-02-21)
176 Ibid
177 Machinimafilmer som visar hur ett spel fungerar eller en spelare som visar sina färdigheter ungefär som demos med 

kommentatorer.
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understryka avsaknaden av machinima på  Machinima.coms Youtube-kanal skriver CraigK att då 

han senast tittade på kanalen var endast 2 av 24 videor på sidan machinimafilmer.178

Här uppenbarar sig en diskussion central för tråden; var gränsen går för vad som är relevant för en 

sida som sysslar med konvergering mellan spel och film. Reklam för spel tycks vara mer förståeligt 

än reklam för filmer. Samtidigt finns det flera kanaler på Youtube under Machinima.coms namn som 

redan är tillägnade dessa ”andra filmer” och nyhetsklipp kring spel och spelkulturen. Användarna 

vill ha en klarare struktur på den officiella sidan kring vad som  är machinima och inte. Det kan  

argumenteras för huruvida det är bra att Machinima.com har filmtrailers och annat på sin Youtube-

sida då även dessa genererar trafik till sidan vilket samtidigt är en grundförutsättning till att deras 

regissörsprogram skall exponeras.  Machinima.com har en intressekonflikt i att de jobbar inom ett 

fält  av  tillåtelsekultur  som  skall  verka  för  att  vara  fri  från  kommersiella  intressen  som är  en 

kärnfråga sprungen ur spelföretagens användaravtal. En konflikt som enligt Lessig är fundamental 

för förståelsen av Internets vara eller inte vara.

Användaren Zokk_ föreslår att regissörer och producenter bör slå sig samman och skapa en egen 

sida på  Youtube helt  inriktad på att  bara visa machinimafilm,  men att  detta  antagligen inte  går 

eftersom flera är kontrakterade till  Machinima.com och skulle i så fall eventuellt bryta kontraktet. 

”[...] I'd suggest we go ahead and create our own channel, exclusively for Director's work, at least  

until  they  get  all  this  sorted  out,  but  I  think  that  would  violate  the  terms  of  contract,  

unfortunately.”179

På trådens tionde sida svarar  Machinma.com på frågorna om oron många i tråden känt inför vad 

som hänt med hemsidan och hur de förhåller sig till sitt regissörsprogram. Machinima.com svarar 

att de tagit kommentarerna på största allvar och att de redan senaste månaderna påbörjat arbetet för 

att lösa problemen. Som en del av det nya förbättrade regissörsprogrammet har deras första prioritet 

varit att välja en kvalificerad person som ska fungera som en projektledare, de har nu anställt en 

person med bakgrund från en ledande hemsida för kreativ underhållning med erfarenhet av att leda 

arbetslag i  kreativa miljöer  och har god insyn i  vad som attraherar  ett  stort  nätverk.  Om några 

veckor  kommer  detta  presenteras  officiellt  och  då  kommer  även  andra  lösningar  över  hur 

regissörsprogrammet ska utvecklas och bli bättre presenterat.  Vissa av dessa initiativ ligger i att 

förvalta  duktiga  regissörer  och  producenters  talang  och  främja  samarbete  med  unika  partners. 

Machinima.com skriver att de jobbar på en kommunikationsstrategi för regissörsprogrammet som 

178 Foruminlägg på Machinima.com, A letter to the CEO of machinima.com (2010-02-21)
179 Ibid
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ska minska svarstider och uppladdningstid. I sitt svar avslutar Machinima.com med att påvisa att det 

är regissörerna och producenterna som är företagets ryggrad och machinimas framtid.180

Efter  svaret  från  Machinima.com följer  några  sidor  av  tack  och  eftertanke  till  om det  faktiskt 

kommer  gå  i  lås  eller  inte  och  vad  som kommer  att  hända  med  machinimascenen.  Många  är 

skeptiska och undrar om det faktiskt kommer göra någon skillnad och om de faktiskt kommer bry 

sig  om  vad  som  sagts.  NovaPow  skriver  att  även  om  brevet  var  en  nödvändighet  så  är 

Machinima.com ett företag främst och en service i andra hand. 

[...]What makes you all think that because CK wrote a letter to them that they will quit doing what they're  

doing? They are a business first, service second. The trailers and Respawn videos bring in a lot of revenue 

for them, I'm sure.181

 

Andra som användaren CrownedDaemon drar paralleller till machinima som konstform och att det 

är  där uppfattningar  måste  ändras så att  filmerna hjälper  andra att  få en djupare förståelse och 

uppskattning  för  machinima  som  konstform.182 CJworksproductions  går  djupare  in  på  samma 

område och anser att många idag glömmer vad machinima betyder. CJworkproductions påvisar att 

många  glömmer  att  machinima  är  en  konstform  och  att  det  inte  är  Machinima.com som  är 

machinima.  Vidare menar han att  människor behöver utbildas inom machinima som konstform. 

Uttrycken  och  sättet  det  kan  presentera  idéer  och  ge  en  omslutande  och  vacker  medial 

konstupplevelse. CJworkproduction menar att det påstås att machinima är för lata regissörer och det 

faktum att vissa väljer att göra 30 sekunders videor om ingenting för att spammas ut inte hjälper. 

Han menar  att  regissörsprogrammet  är  till  för  att  hjälpa  talangfulla  regissörer,  manusförfattare, 

filmteam och producenter att få den exponering och respekt de förtjänar.183

Definitionen av machinima visar sig nu vara viktigare än någonsin och är en stor del av kärnan i 

problematiken användarna upplever, något som Machinima.com inte säger någonting om i sitt svar 

till brevet. Vi tror att detta kan leda till en fortsatt spricka mellan machinima och regissörer som 

bygger på kulturella värden skapade inom vårt samhälle, det är fint att tjäna konsten men inte att  

tjäna pengar. Det finns en risk att regissörerna väljer att vända företaget ryggen då de inte längre 

håller med om vad företaget står för.

180 Foruminlägg på Machinima.com, A letter to the CEO of machinima.com (2010-02-21)
181 Ibid
182 Ibid
183 Ibid
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Regissörerna  står  inför  ett  val  om de  ska  fortsätta  att  stödja  Machinima.coms tolkning  av  vad 

machinima är eller bryta sig loss för att skapa vad de själva anser att begreppet machinima står för. 

Men Machinima.com är en så stor makt inom fältet att även om regissörerna väljer att lämna sina 

uppdrag kan Machinima.com upprätthålla sin definition. Detta irriterar regissörerna som känner att 

de  har  hamnat  i  en  återvändsgränd där  machinima-begreppet  urholkas  av  kommersiella  krafter 

medan de handfallna står och tittar på. Enligt Bourdieus teorier är det dags för dessa utbrytare att 

själva definiera fältet och gå sin egen väg för att på så sätt gagna hela machinimascenen och hjälpa 

utvecklingen av konsten.

I slutet av tråden delar flera användare med sig av länkar till nya sidor helt dedikerade åt att bara 

visa machinimafilm, fria från kommersiella intressen. Dessa sidor menar användarna kommer att 

göra det Machinima.com gjorde från början dvs. främja machinima som konstform. Som exempel 

på  sådana  sidor  länkar  användarna  till  bl.a.  Virtualflicks.net  och  Youtube-kanalen 

MachinimationNation.

Utöver diskussionerna kring machinmas identitet  och utveckling kretsar många trådar kring vad 

som är tillåtet och inte i en machinimaproduktion. Spelen som fungerar som inspelningsplats har ett 

upphovsrättsskydd av speltillverkaren vilket skapar begränsningar för machinimaproducenten.

7.2.4. Användarna om copyright

Machinimafilm  produceras  i  en  virtuell  värld  som  är  skapad  och  upphovsrättsskyddad  av 

spelutvecklare.  Detta  skapar  förutsättningar  för  machinimaproducenten  som  helt  styrs  av  den 

virtuella världens upphovsrättsinnehavare. Lawrence Lessig menar i sin bok Free Culture att i och 

med  Internets  framväxt  har  de  stora  medierna  framtvingat  en  förändring  i  copyright-  och 

upphovsrättsskyddslagar  för  att  skydda  sin  affärsverksamhet.  Lessig  menar  att  detta  skydd 

expanderat  till  en  mer  detaljerad  nivå  som  sträcker  sig  in  på  den  individuella  arenan. 

Spelföretagens användaravtal är ett exempel på detta och transformerar machinima från en ”fri” 

kultur till en tillåtelsekultur. Lessig exemplifierar med kampen mot piratkopiering vilken samtidigt 

blir en kamp mot den icke kommersiella kulturen, som t.ex. machinima. 

Microsofts användaravtal

På  Machinima.coms  forum förs en konstant  dialog kring copyrightlagar  och hur  de ska tolkas, 

användas samt vad det finns för möjligheter att förbise dessa. Det skapas med jämna mellanrum nya 

trådar där diskussioner förs mellan medlemmarna om vad som får användas och inte. När Microsoft 
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släppte  sitt  användaravtal  rörande  HALO år  2007  kom  tråden ”New  Microsoft  Game  Usage 

Regulations”184 av användaren Siliconmaster482 på Machinima.com. Då HALO var det spel som 

användes och än idag används mest av machinimaproducenter, samt att detta var det första avtalet 

från något spelföretag som berörde machinima, var detta ett stort steg i machinimas utveckling. I  

denna tråd kan vi se hur användarna blir berörda av användaravtalet, hur de förhåller sig till det och 

se spår av hur spelföretagets nya regler förändrade machinimakulturen.

Det finns både positiva och negativa reaktioner på forumet kring Microsofts användaravtal. Några 

användare ger   konstruktiva svar och väger för mot nackdelar medan vissa svarar med att  kort 

konstatera att de känner sig kränkta och att avtalet är fel.  Kärnan i machinima visar sig tydligt då en 

granskning av copyrightrelaterade trådar görs, den måste vara inkomstfri. Machinimaproducenterna 

är väl medvetna om att de inte får tjäna pengar på sina produkter såvida de inte har ett kontrakt med 

utgivaren av spelet där de fått tillstånd av företaget att sälja produkter. Det slås även fast att det går 

att tjäna en liten summa på sina egna sidor med annonser eller dylikt som inte faller inom ramen för 

produkten.185

Flera användare tycker att reglerna är logiska och de flesta tycker det är positivt att det är första 

gången ett spelföretag tillåter machinima och att restriktionerna är tämligen små. De frågor som 

diskuteras flitigast berör användningen av backstory186 och användningen av spelets ljud.

Ljud

En viktig aspekt som lyfts  fram i diskussioner  kring copyright i  tråden ”New Microsoft  Game 

Usage Regulations”187 är användandet av musik och ljudeffekter i machinimafilm. Det är inte alltid 

spelföretaget  som  innehar  rättigheterna  till  ljudet  utan  det  kan  komma  ifrån  en  tredje  part.188 

Vetskapen kring ljud och publicering verkar vara god på forumet då det i flertalet trådar förklaras av 

användare att musik inte står under samma avtal som det visuella utan tumregeln är att använda 

royaltyfri musik.

Användaren  kephren  menar att  det  inte  är  Microsofts fel  att  producenten  inte  får  använda 

ljudeffekterna då företaget inte äger effekternas upphovsrätt och därmet inte kan låta andra använda 

dem. Han tror dock att producenterna kan använda dem riskfritt, då han tror att Microsoft ändå inte 

184 Foruminlägg på Machinima.com, New Microsoft Game Usage Regulations (2007-08-16)
185 Foruminlägg på Machinima.com, Copyrights (2008-02-03)
186 Spelets berättade universum i form av fortsättningar, bakgrundshandlingar eller förklarande kapitel.
187 Foruminlägg på Machinima.com, New Microsoft Game Usage Regulations (2007-08-16)
188 Ibid
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kommer stämma någon för att de använder någon annans material. Kephren menar att det är högst 

otroligt  att  den som äger  upphovsrätten till  ljudeffekterna gör  det  heller.  För  att  undvika dessa 

problem tipsar han om att söka upp den mapp i spelet som innehåller alla ljudeffekter, så att man 

själv kan byta ut dem mot icke upphovsrättsskyddat ljud för sin inspelning.189

Användaren  TigerXtrm  tror  att  den  generella,  oskrivna  och  förstådda  regeln  var  att  man  kan 

använda vad man vill så länge man ger credit till spelutvecklare och inte tjänar pengar. Om han 

skulle göra en film med HALO 3 motorn och använda musik från Michael Jackson samtidigt som 

han ger dem credit ser han ingen anledning till varför företagen skulle vilja att han tog bort sin 

produktion.  Det här problemet kan liknas vi det  Lessig diskuterar  i  fallet  med rättigheterna till 

Simpsons-materialet. Tanken är helt enkelt att det inte spelar någon roll då materialet inte används 

på ett vinstdrivande sätt, det borde alltså hamna under termen fair use. TigerXtrm medger dock att  

det skulle kunna bli problem med musiken men menar att det alltid varit en gråzon. Han tycker att  

man kan bortse från alla regler och se vad som händer istället. Om någon vill att man ska ta ner sin  

produktion kommer de ändå först skicka ett snällt mail som ber dig göra det. Men han vill inte tala 

för hela machinimacommunityn eftersom att han är ny på forumet.190

Microsofts användaravtal  satte  nya  regleringar  för  machinimaproducenten  och många tvingades 

förändra sitt förhållningssätt gentemot spelen i sin machinimaproduktion. Det var och är många 

producenter som ser alternativa vägar för att undvika avtalet och många ignorerar avtalet helt. I 

tråden ”Copyrights”191 har användaren Senyoi fyra frågor angående sin kommande machinimafilm, 

vilket är ett bra exempel på detta. Senyoi skriver:

[...] First off, because the games are copyrighted do I have to get permission from, for example, Bungie to 

post a Halo 3 Machinima? 2. If I call the characters Spartans because that's what armor they use do I need  

Bungie's permission? 3. I want to use small clips from cutscenes from different games, do I need to get  

the permission from each developer? 4. I want to make a music video Machinima/use a small portion of a  

copyrighted song at the end of my movie, do I need to get each artist's permission? [...]192

I  tråden finns  flera  tips  på hur machinimaproducenter  kan utnyttja  kryphål  för  att  komma runt 

regleringar och den generella uppfattningen verkar vara att det egentligen inte är någon fara att 

bryta  mot  reglerna.  Användaren  Global  Node  uppmanar  Senyoi  att   inte  bry  sig  om  spelens 

189 Foruminlägg på Machinima.com, New Microsoft Game Usage Regulations (2007-08-16)
190 Ibid
191 Foruminlägg på Machinima.com, Copyrights (2008-02-03)
192 Ibid
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copyright utan att  beblanda sig i  den stora mängden av videoklipp på  Youtube.com  som  redan 

innehåller brott mot copyright: ”If you can't post it here, post it on YouTube. There's nothing they  

can do about YouTube videos, because there are so many.”. Användaren CROSSFIRE berättar att så 

länge machinimaproducenten inte försöker sälja sin film så är det inga problem att använda sig av 

spelet,  speciellt  inte  när  det  gäller  spelet  HALO  då  det  finns  klara  riktlinjer  genom  ägarna 

Microsofts användaravtal för machinima. CROSSFIRE menar att detta gäller allt som ingår i spelet, 

även spelets musik och ljudeffekter. CROSSFIRE tillägger även att det är många som använder 

copyrightskyddad musik som inte ägs av Microsoft utan att det händer något, vilket stärker Global 

Nodes uppmaning att inte bry sig om reglerna alls. Senyoi varnas dock av CROSSFIRE, som menar 

att han får vara beredd att  ta bort  distributionen av sin machinima om upphovsrättsinnehavaren 

säger ifrån. En av administratörerna från  Machinima.com bekräftar CROSSFIRES inlägg, vilket 

stärker dess tyngd och trovärdighet.193 Hela den här diskussionen bygger på en uppfattning om att så 

länge en producent inte tjänar pengar på sitt verk går den under Fair Use. Men det märks tydligt att  

användarna är medvetna om att så inte är fallet då de hänvisar till att gömma sig i mängden. De 

stora företagen får det svårt att straffa alla. Då Lessig talar om en tillåtelsekultur väljer användarna 

att skapa sina egna regler som oavsett vad det står i avtalen fungerar så länge ingen kommer på 

dem.

Backstory

En  annan  viktig  aspekt  som  diskuterades  flitigt  när  Microsoft släppte  sitt  användaravtal  var 

rättigheterna  kring  spelets  historia.  Då  machinima  spelas  in  i  spelets  universum  gör  det  att 

machinimaproducenten  måste  förhålla  sig  till  spelets  backstory  i  någon  form.  Många 

machinimaproducenter  försöker  undvika  associationer  med  spelets  backstory  medan  andra  vill 

bygga  vidare  på  den  befintliga  historien.  Jenkins  beskriver  i  ett  exempel  kring  Star  Wars hur 

användaren förhåller sig till verkets backstory. 

The widespread circulation of  Star Wars-related commodities has placed resources into the hands of a 

generation of  emerging filmmakers  in  their  teens or  early twenties.  [...]  Star  Wars  has  become their  

“legend,” and now they are determined to remake it on their own terms.194

Jenkins  beskriver  fanficiton  som  en  fankultur  där  användare  skapar  alternativa  slut  eller 

fortsättningar till kända berättelser. Då machinima ofta grundar sig i ett genuint spelintresse kan det 

ses som en fankultur. Det är vanligt att machinimafilmer utvecklar spelets backstory på olika sätt, 

193 Foruminlägg på Machinima.com, Copyrights (2008-02-03)
194 Henry  Jenkins (2006), Convergence culture
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som att berätta en historia om en spelkaraktär eller en berättelse som utspelar sig innan eller efter 

spelets kronologi.

Då Microsofts användaravtal släpptes berörde det främst HALO, då det var det Microsoft-spel som 

användes  mest  till  machinimaproduktion.  Användarna  tolkade  reglerna  på  olika  sätt  där  några 

användare missuppfattade avtalet och såg en nolltolerans kring användning av spelets backstory 

medan andra såg att det var tillåtet.195

I  tråden ”New  Microsoft  Game  Usage  Regulations”196 tolkar  användaren  kephren  Microsofts 

användaravtal som att det är förbjudet att använda backstory. Han förklarar att det antagligen är för 

att  företaget  vill  behålla  kontrollen  över  utvecklingen  på  spelets  karaktärer  och  historia.  Han 

diskuterar sedan vad som skulle kunna klassas som backstory och antagligen borde det bara vara 

om karaktären har samma namn som i spelet. Kephren anser att man är skyddad bara man byter alla 

karaktärers namn och placerar dem i en annan värld.197

Användaren kirok tolkar användaravtalet på ett annat sätt och menar att det är tillåtet att använda 

spelets backstory men att Microsoft kan använda materialet som producerats av användaren utan att 

kreditera densamme. Kirok anser att det är ett sätt för Microsoft att skydda sig själva och citerar från 

avtalet: 

If you add to the game universe or expand on the story told in the game with “lost chapters” or back story 

or anything like that, distribution of your Item in any form constitutes a grant by you of a royalty-free, 

non-exclusive, worldwide, license to Microsoft and any of Microsoft’s partners to use that Item for any 

purpose and without obligation to pay you anything or credit you. (Sorry, but our lawyers tell us we need 

to do this in order to avoid frivolous lawsuits.)198

Kirok menar att om Microsoft i framtida utgåvor av spelserien väljer att utveckla en karaktär på ett 

sätt  som redan tidigare gjorts  i  en machinimafilm så har  Microsoft fortfarande rättigheterna att 

använda idén utan att bryta mot upphovsrättslagen. Han är medveten om att det låter långsökt men 

det har enligt honom redan hänt i fanfiction. Kirok menar att det är därför en del företag förbjuder 

fanfiction helt och hållet. Personligen medger han att han skulle bli smickrad om någon såg hans 

arbete och blev inspirerad av det.199 Här ser vi exempel på den förvirring Jenkins talar om där 

195 Foruminlägg på Machinima.com, New Microsoft Game Usage Regulations (2007-08-16)
196 Ibid
197 Ibid
198 Foruminlägg på Machinima.com, New Microsoft Game Usage Regulations (2007-08-16)
199 Ibid
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företagen inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till den nya kultur som uppstått utom deras kontroll. 

Detta stämmer väl överens med det kirok påstår, att Microsoft publicerat reglerna för att skydda sig 

själva.

Användaren  JBR&CoProductions  menar  att  användare  på  Edgeworks forum  verkar  ganska 

upprörda  över  de  så  kallade  ickerestriktiva  reglerna  från  Microsoft, vilket  enligt  honom  är 

förståeligt. Deras serie The Codex använder mycket av HALOs backstory i sin produktion och blir i 

allra högsta grad lidande då de producerar en uppföljare. Även fast JBR&CoProductions skriver att 

han inte är nöjd med Microsofts användaravtal så menar han att det är nödvändigt. Han tar Red vs.  

Blue som exempel och tror inte att de skulle bli glada om någon byggde vidare på deras story. Han 

fortsätter med att han inte kan tala för någon annan men att han själv skulle vilja ha kontroll över 

sitt arbete om han var Bungie. Men han kan förstå ilskan från vissa som precis har släppt sitt första 

avsnitt till en machinimaserie och precis fått reda på att de måste tänka om.200 

 

JBR&CoProductions tar upp en viktig poäng vi kan tolka med hjälp av Jenkins teorier. Denna nya 

process som gjort det lättare att producera material har skapat en förvirring där diffusa regler gör det 

svårt för användarna att veta vad de ska förhålla sig till. Detta visar på den tydliga förändringen 

Jenkins tar upp där användarna har tagit steget från att vara passiva till att bli aktiva deltagare i  

kulturen och därmed närmat sig företagens position. Företagen i sin tur vill behålla sina kunders 

lojalitet men samtidigt inte släppa rätten till sitt material vilket resulterar i att förhållningssättet kan 

variera mellan att tillåta eller förbjuda. I det här fallet har Microsoft valt att både tillåta och med 

vissa förbehåll vilket gett upphov till förvirring hos machinimaproducenterna.

Kirok  tycker  att  denna  licens  utfärdad  av  Microsoft är  väldigt  generös  om  man  jämför  med 

filmstudios. Han fortsätter med att  Star Trek fans skulle offra ögon och tänder för att få samma 

överenskommelse. Han berättar om en parodi på Star Trek och South Park som blev tvungen att

stänga ner sin distribution efter att ha blivit kontaktad av företagens advokater. Sedan frågar han om 

någon kan ge ett exempel på hur Microsofts avtal stoppar dem från att fortsätta med sitt projekt för 

som han ser det bryter detta avtal det läge av status quo som tidigare rått.201

Användaren NeomerArcana tror att  Microsoft försökte hjälpa till men att företagets jurister kom i 

vägen så detta avtal är det bästa de kunde erbjuda.  Han tycker det är ok och anser att  det inte 

påverkar så mycket och avslutar med "we'll all still be making machinima regardless". Användaren 

200 Foruminlägg på Machinima.com, New Microsoft Game Usage Regulations (2007-08-16)
201 Ibid
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FlixSl säger att han håller med föregående talare och att det är ett steg i rätt riktning precis som 

spelet The Movies som underlättade för machinimaskapare.202 

Förrvirringen kring reglerna i Microsofts avtal är stor. Lessig talar om Fair Use som också det är en 

diffus term och liknar i mångt och mycket det Microsoft skriver om i reglerna kring Backstory.  Vad 

som är eller inte är backstory är också en tolkningsfråga där användarna hela tiden hamnar i kläm 

då  de  inte  kan  säga  vad  som är  Fair  Use.  Det  är  upp  till  Microsoft  att  tillåta  eller  förbjuda 

användarna  i  denna  tillåtelsekultur  därför  ligger  lösningen,  användaren  NeomerArcana 

tillhandahåller,  nära till  hands då han menar  att  dessa regler inte kommer påverka något då de 

kommer fortsätta göra machinima-filmer oavsett. Om vi ser på hur Lessig argumenterar bör detta 

vara en ickekommersiell kultur, den bör vara ”fri” men en grundförutsättning för machinimakultur 

är  tillåtelsekultur.  Tillåtelsekultur  innebär  enligt  Lessig  att  man  förutsätter  att  det  finns  en 

ekonomisk  vinning  i  kulturer  som  machinimakulturen  och  därför  vill  företagen  skydda  sina 

intressen genom att sätta upp regler eller förhållningssätt för att förtydliga hur producenterna ska 

förhålla sig till företagen och vad som inkräktar på företagens affärsverksamhet och inte.

Tjäna pengar på machinima

Machinima  är  en  fankultur  som grundar  sig  i  ett  upphovsrättsskyddat  material  vilket  försvårar 

möjligheten att tjäna pengar på sina filmer. Hela det visuella materialet är alltid upphovsrättsskyddat 

av respektive spels tillverkare vilket gör det mer eller mindre omöjligt för en machinimaproducent 

att ha fulla rättigheter för sin film. I forumet finns det dock flera trådar som diskuterar ämnet och 

flera användare har förslag på hur producenten kan uppnå ekonomisk vinning genom att arbeta runt 

upphovsrätten.

I  tråden  ”New Microsoft  Game Usage Regulations”  som skrevs  i  samband med att  Microsoft  

släppte sitt användaravtal diskuteras olika möjligheter för producenten att tjäna pengar. Användaren 

Kephren tolkar det som att det är möjligt att sälja saker (utöver machinima) eller be om donationer 

på sin hemsida. Microsofts användaravtal menar kephren fokuserar huvudsakligen på den delen av 

hemsidan där machinimafilmen finns  och inte  hela  hemsidan,  vilket  betyder  att  annonsering är 

tillåtet på andra delar av sidan.203

Att  tjäna  pengar  på  relaterade  saker  kring machinimafilm diskuteras  även i  tråden  ”Help  with  

copyright...ing?”. Användaren nturprizes frågar om spelens copyright tillåter att  sälja T-shirts som 

202 Foruminlägg på Machinima.com, New Microsoft Game Usage Regulations (2007-08-16)
203 Ibid
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är  relaterade  till  en  machinimafilm samt  om det  är  tillåtet  att  tjäna  pengar  genom  Google-ads 

(annonsering på Google.com). Användaren NovaPow skriver att det antagligen är tillåtet att trycka 

T-shirts, så länge inte några copyrightskyddade bilder finns med. Samma sak menar hon gäller i 

Google-ads och så länge som producenten håller sig till eget material är det ingen fara. NovaPow är  

dock osäker och hänvisar till respektive spels användaravtal.204

Trots dessa diskussioner kring hur producenten kan arbeta runt spelföretagens regler för att tjäna 

pengar, verkar det som de flesta användarna på machinimaforumet mer eller mindre har accepterat 

att de inte kommer tjäna pengar på sina machinimafilmer. Då machinima är en fankultur grundar sig 

machinimaproduktionen ofta  i  ett  genuint intresse för ett  spel  och fokuserar inte på ekonomisk 

vinning. Likt Bourdieus teorier kring vad som anses som högt och lågt inom ett fält, finns det regler 

för vad som anses som bra machinimaproduktion. Att inte ha målsättningen för ekonomisk vinning 

är något som enligt Bourdieu är en hjärtefråga för att något ska anses som fin kultur och vi ser 

tydliga spår av det på machinimaforumet. 

Ett exempel där användarna förkastar machinimaproducenters målsättning om ekonomisk vinning 

är  tråden  ”How  to  make  money  off  your  Machinima  videos.”205.  Här  förklarar  användaren 

frozenbackgroundstudios hur machinimaproducenten har möjlighet att tjäna pengar på sina filmer 

genom  att  köpa  en  tjänst  från  ett  företag  som kan  generera  tittare  på  hennes  Youtube-filmer. 

Frozenbackstudios  menar  att  om filmen  har  många  tittare  får  den  större  trovärdighet  samt  att 

användaren  får  möjligheten  att  bli  en  Youtube-partner  som  enligt  henne,  ”[...]  make  the  big  

bucks!”206.  Youtube.com förklarar  att  partnerskapet  innebär  att  producenten  har  möjlighet  att  få 

intäkter på relevant reklam kring sin video.207 

Tråden får tydlig kritik och det är ingen av användarna som tycker att frozenbackstudios förslag är 

ett bra tillvägagångssätt. Användaren EuphoriaFilms skriver att producenter istället ska inrikta sig 

på  att  göra  bra  machinima  för  att  bli  erkänd i  machinimakulturen  och sedan bli  kontaktad  av 

Machinima.com. Det är oklart varför EuphoriaFilms fördömer frozenbacksstudios förslag, men får 

ändå medhåll  från användarna Son Raithboy och TehAwesomeSauce som inte heller  gör någon 

ytterligare förklaring till detta.208 Trots att inte användarna lämnar någon vidare förklaring till varför 

204 Foruminlägg på Machinima.com, Help with copyright...ing? (2009-11-08)
205 Foruminlägg på Machinima.com, How to make money off your Machinima videos. (2009-01-10)
206 Ibid
207 Partner Program Basics på Youtube, http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=72851 

(2010-01-19)
208 Foruminlägg på Machinima.com, How to make money off your Machinima videos. (2009-01-10)
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förslaget inte är en bra idé, finns det ett outtalat fördömande av frozenbackstudios förslag. Bourdieu 

skriver om konsten som fält där det är viktigt att det ska vara en uppoffring från konstnären och att 

kulturen och personers tolkning av verket är den högsta betalningen. Frozenbackstudios förslag är 

dessutom inte fokuserat på verkets kvalité utan på ”knep” utanför produktionen som lockar fler 

tittare.  Användaren  Drift0r  skriver  i  tråden  att  frozenbackstudios  förslag  är  absurt  och  att  det 

viktigaste för  att en machinima ska bli uppmärksammad är att filmen är bra.209

Användarna på  Machinima.com verkar vara medvetna om machinimakulturens underkastelse till 

spelföretagen.  Även när en användare kommer med ett  (vad vi  kan se) seriöst  arbetsförslag är 

användarna misstänksamma och tror det är bedrägeri. Användaren wrong_person påstår sig jobba 

för ett företag som erbjuder ett välbetalt filmarbete. Jobbet går ut på att producera ungefär 300 

kortfilmer  i  spelet  Sims  2  vilket  enligt  wrong_person  motsvarar  ett  arbete  på  12  månader. 

Forummedlemmarna  är  skeptiska  till  detta  förslag  och  användare  LAStudios  skriver  bl.a.  ”No 

offence, but....I don't believe you.” och FarazParsa skriver ”It's a trap”. Wrong_person skriver att 

det inte är något skämt, utan ett seriöst arbete och han berättar om företaget som erbjuder platsen. 

Användaren  Horizon  and  Co  kommenterar  att  machinima  väldigt  sällan  skapas  på  grund  av 

ekonomiska intressen och att bl.a. ”Copyrighting and Product Ownership” gör det mer eller mindre 

omöjligt att sälja en machinimafilm. Horizon and Co sammanfattar genom att skriva ”In short, you 

sell machinima, you get sewed. ”.210 

Forumanvändarna är  väldigt  pessimistiska när det  gäller  att  tjäna pengar  på något  det  inte  står 

skrivet  Machinima.com  på.  Trots  förslag  avvisar  de  och  försvarar  machinimakulturens  status. 

Bourdieu  skulle  beskrivit  detta  som en definiering av fältets  doxa där  ett  visst  förhållningssätt 

premieras. I detta fall handlar det om den konstnärliga tanken att konst inte skall göras i syfte att  

tjäna pengar, machinima bör alltså stå för något mer och ha ett högre syfte. 

Forumet är fullt av diskussioner och åsikter om hur en machinima-film bör se ut och vad den ska 

innehålla. Där hittar vi också åsikter om vilket syfte en producent bör ha för att göra en machinima-

film eller serie. För att få reda på hur en machinima-film kan se ut och vad den förmedlar följer här 

en analys av de två första avsnitten i serien Red vs Blue.

209 Foruminlägg på Machinima.com, How to make money off your Machinima videos. (2009-01-10)
210 Foruminlägg på Machinima.com, Serious movie making business proposal (2008-04-04)
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7.3. Red vs. Blue
Red  vs.  Blue serien  är  en  av  de  mest  framgångsrika  machinimaserierna  någonsin  som  även 

accepterats av spelutvecklaren som gjort spelet serien är inspelad i. Första avsnittet som heter Why 

are  we here?  börjar  med  en  bild  på  två  soldater  som står  och  samtalar  på  en  bunkerliknande 

byggnad. Rustningarna de bär är av färgerna röd och orange. Deras samtal kretsar kring meningen 

med livet och varför de som soldater blivit placerade på en plats med till  synes låg eller ingen 

strategisk  betydelse  i  en  direkt  motsatt  position  till  deras  motståndare  som har  blå  rustningar. 

Personerna med blå rustning står och kikar på sina motståndare i röda rustningar och försöker luska 

ut vad de på den röda sidan håller på med men konstaterar att de som vanligt står och samtalar med 

varandra.  En dag  kommer  ett  befäl  till  det  röda  lägret  och  introducerar  deras  nya  fordon.  En 

diskussion  utbryter  kring  smeknamnet  på  fordonet  som  får  en  snabb  upplösning  där  befälets 

alternativ fastslås som det officiella. Det blå laget ser vad som händer och blir först avundsjuka men 

faller  snabbt  tillbaka  på  det  faktum  att  de  snart  kommer  få  en  stridsvagn.  Det  sammanfattar 

handlingen i de två första avsnitten som är två minuter och fyrtio sekunder respektive tre minuter 

och femtiofyra sekunder långa. Personerna vi ser i avsnitten har rustningar i olika färger. Färgerna 

är, orange, röd och blå. Röd och orange befinner sig på en sida av dalen där allt utspelar sig och de  

blå befinner sig på andra sidan. Bilden visar till största del personerna i ett halvbildsperspektiv. 

Deras rörelser är små med vridningar i kroppen och små nickningar i vissa partier ser vi dem i 

helbild när de rör på sig eller visar föremål för varandra.

7.3.1. Analys av avsnitt 1: Why are we here?

Det första som egentligen sticker ut när bilden granskas är att ungefär halva bilden är svart. Det 

skulle kunna vara ett sätt för att skapa ett bioformat med bildförhållandet 2,35:1 men den egentliga 

anledningen är begränsningar i inspelningstekniken. Spelet  HALO är ett first person shooter spel 

vilket betyder att spelaren ser allt ur sin spelarkaraktärs ögon. Vanligt i denna typ av spel är därför 

att  visa  spelarkaraktärens  armar  och vapen i  förgrunden av  bilden,  vanligtvis  i  nedre  bildkant. 

Inspelningen av Red vs. Blue har alltså skett genom att låta en spelkaraktär agera kamera något som 

resulterat i att händer och eventuellt vapen hamnat i bild. Detta har sedan maskerats bort genom att  

beskära bilden så att dessa delar inte syns. Förutom detta finns det en till begränsning som gör sig  

påmind i slutresultatet och det är en ring som syns mitt i bilden. Denna ring härstammar naturligtvis 

också från spelet  och är  det  som markerar  träffpunkten för  det  vapen spelkaraktären använder, 

enkelt  uttryckt  siktet.  Siktet  har  en  transparens  vilken  gör  att  det  skiftar  i  färg  i  takt  med 

bakgrunden. 
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Första avsnittet inleds med att de två soldaterna i det röda laget står och pratar. Personen med röd 

rustning som heter Simmons frågar personen i orange rustning vid namn Grif om han någonsin 

undrat över varför de är där. Grif svarar med ett tämligen långt utlägg.

Grif: It's one of life's great mysteries isn't it? Why are we here? I mean, are we the product of some 

cosmic coincidense or is there really a god watching everything? You Know with a plan for us 

and stuff. I don't know man, but it keeps me up at night.211

Grif väljer att tolka frågan existentiellt då han låter svaret kretsa kring livets mysterium, att det kan 

vara  en  kosmisk  tillfällighet  eller  att  det  finns  en  gud  som vakar  över  allt.  Det  är  i  alla  fall 

funderingar som stört hans nattsömn. Det intressanta med detta uttalande är dels att dess egentliga 

mening  inte  uppkommer  förrän  den  påföljande  kommentaren  från  personen  med  den  röda 

rustningen som heter Simmons men också för att  den visuella spelreferensen sätter  frågan i  ett 

perspektiv där den inte minst väcker tankar om den artificiella intelligensens hopplöshet. Det är 

viktigt att påminna sig om att denna referens ger en tolkningsfördel för de som vet om att händelsen 

utspelar sig i ett spel och vet vad syftet med spelet är.  HALO är ett spel som går ut på att skjuta 

utomjordingar i  huvuddelen av spelet.  Serien  Red vs. Blue är  däremot inspelad i LAN-läget av 

spelet där spelare möter spelare i matcher där uppgiften är att döda varandra antingen enskilt eller i 

lag i spellägen som t.ex. capture the flag. Denna del av spelet berättar ingen historia eller ger några 

andra fördelar än poäng och äran att vinna över sina motspelare.

Skalar vi av nöjet och ruset vi upplever när vi engagerar oss i spel vad det än må vara kan resultatet  

ofta te sig väldigt meningslöst eller simpelt. Bryter vi väldigt snabbt och enkelt ned t.ex. spelet 

fotboll finner vi att det handlar om två lag som på en plan yta av bestämda mått inom ett visst  

regelverk med hjälp av fötterna skall få en boll att hamna i det som bestämts vara motståndarens 

mål. Den som har fått in flest bollar då den bestämda tiden är slut har vunnit matchen. Ses det på 

detta  sätt  kan  det  förefalla  vara  en  ytterst  simpel  handling  ändå lockar  det  i  rätt  sammanhang 

tusentals åskådare. Samma sak gäller med tv- eller dataspel och ser vi Grifs kommentar ur den 

vinkeln  ter  den  sig  överdriven  eller  placerad  i  fel  sammanhang.  Detta  förstärks  med  den 

efterföljande diskussionen mellan de två personerna.

Simmons: What? I mean why are we out here, in this canyon?

Grif: Ohh ahh yeah.

Simmons: What was all that stuff about god?

Grif: Ahh nothing.

211 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Why are we here? (00:13)
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Simmons: Do you want to talk about it?

Grif: No.212

Simmons påpekar för Grif att hans fråga syftade på varför de är på den plats de är, alltså varför de är 

i en dal. Grif som förstår sitt misstag har svårt att säga något och vill helst glömma sitt utlägg som i 

viss mån avslöjat hans existentiella funderingar. Simmons försöker pressa Grif en aning genom att 

fråga vad utlägget egentligen handlade om men får inget gehör. Inte ens när han frågar om Grif vill 

prata  om  saken.  Simmons  första  mening  bryter  effektivt  av  Grifs  resonemang  och  placerar 

diskussionen på en helt annan nivå. Meningen bidrar också till  att avslöja det absurda och den 

kontrast spelet och verkligheten befinner sig i. Grif som tidigare känt sig bekväm i samtalet ryggar 

tillbaka och vill helst inte prata om det han precis haft en utläggning om. Istället är det Simmons 

som tar över samtalet som den dominante talaren dels genom frågorna men kanske främst genom 

Grifs  tydliga avståndstagande från det han tidigare sagt.  Samtalet  fortsätter  med ett  nytt  utlägg 

denna gång av Simmons med en mer logisk och strikt syn på varför de är där de är men det fungerar 

fortfarande som en förstärkning av det absurda med spelet som sådant.

Simmons: Seriously though, why are we here? As far as I can tell this is just a boxed canyon in the 

middle of nowhere with no way in or out.

Grif: Mhmmm

Simmons: The only reason that we set up a red base here is because they have a blue base over there and 

the only reason they have a blue base over there is because we have a red base over here.

Grif: Yeah, that's because we are fighting each other.

Simmons: No no but I mean even if we were to pull out today and they would have come to take our base 

they would have two bases in the middle of  a boxed canyon. What would they fucking do?213

Simmons  undrar  varför  de  befinner  sig  i  en  dal  ute  i  ingenstans,  utan  in  eller  utgångar.  Han 

fortsätter med att ifrågasätta meningen med att de har en röd bas där. Enda anledningen han kan 

komma på är för att det finns en blå bas på andra sidan dalen och anledningen till varför den finns 

där är för att deras röda bas ligger där den ligger. Grif sammanfattar orsaken till varför de blå har en 

bas på andra sidan med att det är för att de slåss mot varandra. Simmons håller inte med och menar 

att om de skulle överge sin röda bas skulle det bara resultera i att de blå fick två baser i en dal som 

ligger långt ute i ingenstans med varken in eller utgångar. Simmons kan inte se att de blå skulle få  

en fördel i att ha två baser i dalen. Samtalet har här mynnat ut i en mer direkt frågeställning. Båda  

två är medvetna om hur platsen ser ut och vilket strategiskt värde den borde ha och  i det här fallet  

är  värdet  noll.  Simmons  menar  att  det  de  håller  på  med  är  helt  meningslöst,  det  finns  ingen 

212 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Why are we here? (00:35)
213 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Why are we here? (00:49)
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anledning till varför de är där och slåss. Detta reflekterar då också givetvis på spelandet och spelet i  

verkligheten. Det grundläggande spelet är i grund och botten meningslöst.

Det skulle också kunna vara en kommentar om konflikters orimlighet där de som deltar inte vet 

varför de handlar på ett visst sätt. De är bara tillsagda att göra något och gör det för att frågor inte 

tillåts. Grif kommer visa lite på denna hopplöshet  ytterligare i sitt resonemang senare men fortsätter 

till att börja med att förbanna spelets huvudkaraktär som anledning till varför han och Simmons är 

fast i en dal där de måste fajtas mot några blå killar.

Grif: What's up with that anyway? I mean I signed on to fight some aliens. Next thing I know 

Master Chief blows up the whole Covenant armada and I'm stuck in the middle of nowhere 

fighting a bunch of blue guys.214

Grif  skrev alltså  på  för  att  slåss  mot  utomjordingar  men istället  sprängde Master  Chief  en hel 

armada med Covenanter vilket resulterade i att Grif blev förpassad till en dal för att slåss mot några 

blå grabbar. Grif går här till hård attack mot huvudpersonen i spelet HALO nämligen Master Chief 

som mycket riktigt, i slutet av spelet, spränger en armada av Covenants som är huvudfienden tillika 

aliens. Det finns en hel del intressant i den här repliken inte minst de tydliga hänvisningarna till  

backstoryn nämligen själva  spelet  HALO.  Innan har  det  kretsat  kring  anonyma karaktärer  i  en 

förmodad spelvärld men i och med detta utlägg från Grif har vi fått en tydlig fingervisning om 

vilket spel det gäller och vad som faktiskt händer i slutet av spelet om man väljer att spela igenom 

huvudkampanjen.  Men det är fortfarande information som kräver att du har viss kunskap om spelet 

för att känna igen den. Det viktiga för oss att veta här är att vi precis har fått vår historia placerad i  

ett skeende. Vi vet att den utspelar sig efter historien i spelet tagit slut och att den befinner sig i  

samma berättade universum som huvudkampanjen i spelet. Detta är alltså en sorts påbyggnad till 

det ursprungliga spelet. Det finns emellertid en trolig orsak till varför det är upplagt på detta sätt.  

När  HALO släpptes till  XBOX var det framför allt historien och det överlägsna enspelarläget som 

jämfördes med intensiteten i en actionfilm som var den stora nyheten  och det som fick spelet att nå 

bra resultat hos recensenterna. Flerspelarläget nämndes i recensioner men allt som oftast som en 

begränsad del som fungerade som bihang till huvudhistorien i spelet.215 Det betydde i förlängningen 

att  de  som  spelade  spelet  började  med  huvudkampanjen  och  sedan  gick  över  till 

flerspelaralternativet. Detta skulle alltså kunna förklara varför den här historien utspelar sig efter 

händelserna  i  spelet.  Red  vs.  Blue är  en  typ  av  fan-fiction som  enligt  Jenkins  bygger  på  att 

214 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Why are we here? (01:15)
215 Joe Fielder, Halo: Combat Evolved Review (2001), GameSpot,       

http://www.gamespot.com/xbox/action/halo/review.html?page=4 (2010-02-04)
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användare,  i  det  här  fallet  Rooster  Teeth,  beundrar  spelet  så  mycket  att  de  väljer  att  göra  om 

historien efter deras egna regler. 

När Grif talar om sina nuvvarande fiender väljer han att benämna de som ”blue guys” alltså blå 

killar. Fienden är alltså inte definierad på något annat sätt än sin färg på rustningarna. De har här 

valt att hålla sig till spelets ramar och berättelser genom att inte sväva ut vad gäller definitioner av 

saker  som förekommer i  spelet.  Visst  har  personerna vi  ser  i  bild  namn men deras  tillhörighet 

nationsmässigt eller faktionsmässigt är helt och hållet knutet till färgen det vill säga röd och blå.  Att 

det är  just färgerna röd och blå är ingen tillfällighet då detta är  färgen på flaggorna i spelläget 

capture the flag. Rooster Teeth har helt enkelt valt att skapa en story i ett spelläge som från början 

inte har någon. Det här liknar Jenkins teorier om fan-fiction och fankultur men istället för att bygga 

vidare på en story väljer  Rooster Teeth att skapa sin egen historia kring spelläget capture the flag 

med referenser till spelet men det finns ingen direkt koppling till storyn i huvudkampanjen. Många 

spelare har referenser till capture the flag från tidigare spel som t.ex. Quake. Detta betyder att de har 

en förkunskap innan de börjar titta på serien som gör att de har större chans att både förstå och 

uppskatta det de ser. Enligt Sturken och Cartwright talar inte konst till alla på samma sätt utan till 

åskådare som identifierar sig med bilden.  Skaparna väljer  på så sätt  att  hålla sig tämligen hårt 

knutna till spelarna. Red vs. Blue blir ett sidospår med referenser till både spelet HALO och spel i 

allmänhet och kan utan problem samexistera med huvudberättelsen i spelet.

Resonemanget i det röda lägret avbryts för en kort stund av de två personerna i det blå laget vid 

namn Church och Tucker.  Church i  det  blå  laget  står  och  kikar  på  Grif  och  Simmons  genom 

kikarsiktet på sitt gevär. Tucker står bredvid och undrar vad det röda laget håller på med och en 

irriterad Church svarar.

Tucker: What are they doing?

Church: What?

Tucker: What are they doing now?

Church: God damn I'm getting so sick of answering that question!216

Efter upprepade frågor från Tucker brister Church ut i ett litet raseriutbrott där han tydligt markerar 

att han är trött på Tuckers konstanta frågande om vad det röda laget håller på med. Bara med dessa 

meningar kan vi se att det blå laget har en helt annan personkemi än vad det röda laget har. Då det  

röda  laget  står  och  diskuterar  med  varandra  och  finner  en  gemensam  fiende  i  form  av 

administrationen som satt dem att slåss på en meningslös plats har det blå laget börjat se varandra 

216 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Why are we here? (01:29)
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som fiender eller störningsmoment. De är inte heller lika intresserade över varför de är där utan är 

mer fokuserade på vad det röda laget håller på med vilket lett till spänningar och tristess inom den 

egna gruppen något som Churchs senare utlägg förstärker.

Church: Hey look, they're just standing there and talking OK? That's all they're doing, that's all they 

ever do i just stand there and talk. That's what they were doing last week and that's what they 

were doing when you asked me five minutes ago. So five minutes from now  when you ask 

me. What are they doing? My answers gonna be. They're still just talking and they're still just 

standing there!

Tucker: What are they talking about?

Church: You know what? I fucking hate you.217

Church gör alltså ett långt utlägg där han förklarar för Tucker att det röda laget bara står där och 

pratar, precis som de alltid gör. De gjorde det förra veckan och de gjorde det för fem minuter sen så 

nästa gång Tucker frågar så kommer Church svara att de fortfarande bara står där och pratar. Tucker 

pausar en stund men frågar sedan vad de röda pratar om och Church  ger upp diskussionen och 

avslutar den kort och gott med frasen; Vet du vad? Jag hatar dig. Denna del av samtalet visar på en 

genuin  irritation  mellan de  två där  Tucker  är  frustrerad  över  att  inte  se  något  och Church blir 

irriterad över att få samma fråga hela tiden. Konflikten liknar den syskon kan ha eller det föräldrar 

kan behöva utstå när de kör långt i bilen och barnen i baksätet frågar är vi framme snart. Kanske 

kommer irritationen av det faktum att de röda inte gör något. Det blå lägret är ju placerat i dalen för 

att slåss mot de röda men eftersom att de röda inte verkar ha gjort några stora utsvävningar på en 

vecka kanske det blå laget har blivit otåliga. 

Detta är också en stor skillnad mot vad flerspelarläget är tänkt att innehålla. Eftersom att denna del 

egentligen inte innehåller någon story över huvudtaget fungerar spelandet så att spelarna försöker 

att döda varandra hela tiden. Det blir sällan eller aldrig en lugn stund. I kontrast till detta händer det 

ingenting i dalen där det blå och röda laget befinner sig. Det blå lagets frustration kan alltså vara ett  

led i detta. Alltså skulle det blå laget kunna representera den otåliga spelaren som inte riktigt vet hur 

den skall agera när det röda laget inte gör det som förväntas av spelläget och det röda laget kan ses  

som skaparna som reflekterar över situationen och vad spelet egentligen bygger på. I detta fall blir 

det Jenkins kallar konvergens tydligt. Spelläget ska gå fort men har brutits ned till att innehålla 

något annat. De två medierna animerad film och spel har här kommit samman i en sorts metafysisk 

diskussion vilket egentligen sammanfattar mycket av det första avsnittet. Det är ett medvetet val att 

konvergera existentialismen till den virtuella världen då Red vs. Blue driver med begreppet ”Vem är 

217 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Why are we here? (01:41)
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jag och vad gör jag här?”. Häri ligger också kärnan till komiken som är en viktig beståndsdel av 

serien.  Det röda laget avslutar avsnittet med en fortsatt skepsis mot den outtalade överheten.

Grif: Talk about a waste of resources. I mean we should be out there finding new and intelligent  

forms of life. You know fight them.

Simmons: No shit, that's why they should put us in charge.

Sarge: Ladies! Front and center on the double!

Simmons: Fuck.

Grif: Yes sir!218

Grif fortsätter alltså att tala om hur de är ett slöseri med resurser och menar att de istället borde vara 

”där ute” för att hitta nya intelligenta livsformer som de kan slåss emot. Simmons håller med  och 

tycker att han och Grif borde bestämma. De avbryts av Sarge som skriker åt dem att de ska samlas 

framför byggnaden på momangen. Simmons svär i besvikelse och Grif ändrar snabbt sitt självsäkra 

resonemang till ett snabbt ja sir. Grif och Simmons konversation har glidit över till att handla om ett 

externt problem nämligen deras överordnade. Precis som på en arbetsplats väljer de att rikta sin 

ilska mot den styrande kraften. Vi vet inte vilka det är som styr men Simmons replik som säger att  

det borde vara de som styrde vittnar om denna överhet. Simmons blir dock ganska snabbt avbruten 

av  deras  befäl  vid namn Sarge  som skriker  ut  en  order  att  de ska  samlas  framför  byggnaden. 

Simmons kaxighet förbyts i en panikartad svordom och Grif räddar situationen genom att snabbt 

besvara ordern. Här introduceras den bestämmande makten snabbt. Något som inte är närvarande i 

spelet. Flerspelarläget har ingen maktapparat utan det är hämtat från enspelarläget där Sarges röst 

till viss del liknar den röst ett befäl har.219 Kanske är karaktären Sarge inspirerad av spelet vilket 

därmed skänker en ytterligare referens till grundstoryn eftersom att det befälet styr över ett antal 

fotsoldater. Det kan också vara så att Sarge är inspirerad av en stereotyp av befäl som återfinns i  

krigsfilmer som t.ex. Stanley Kubrics Full Metal Jacket.220

7.3.2. Analys av avsnitt 2: Red gets a delivery

Det andra avsnittet Red gets a delivery tar vid där det första slutade nämligen i det röda lägret. Grif 

och Simmons springer fram mot Sarge som står och manar på dem med bitsk stämma. 

Sarge.: Hurry up ladies this aint no ice cream social

Simmons: Ice cream social?

218 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Why are we here? (02:15)
219 Halo Combat Evolved Cutscenes part 1 (02:39), http://www.youtube.com/watch?v=vZw0sBKsWIs (2010-02-04)
220 Stanley Kubrick (1987), Full Metal Jacket , Warner
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Sarge: Stop the silly talk you two.221

Sarge skriker att damerna, som han uttrycker, det ska skynda på då det inte är någon ice cream 

social. Grif säger ice cream social222 frågande innan han kommer fram. Sarge säger åt dem att sluta 

med struntpratet innan han kommer in på varför han är där. Precis som i slutet av förra avsnittet 

etableras Sarge som ett argt befäl med tillägget att han här säger lite tokiga saker och inte bryr sig 

om att det han säger egentligen ter sig väldigt lustigt. Genom att säga till Grif och Simmons att sluta 

med sitt struntprat ignorerar han det faktum att han själv är den som står för struntpratet. Sarge 

befäster sin position som ledare av samtalet och vi förstår att denna diskussion kommer bli något 

annorlunda i förhållande till den som var i första avsnittet. Efter detta följer en fortsatt diskussion 

där Sarge hånar Grif för hans optimism när han gissat att Sarge var där för att meddela att kriget 

skulle vara slut.

Sarge: That's exactly it private. War is over we won. Turns out your the big hero and we're gonna hold 

a parade in your honour. I get to drive the float and Simmons here is in charge of confetti!

Grif: I'm no stranger to sarcasm sir.223

Sarge förlöjligar alltså Grif genom att måla upp en bild av att kriget är över. Han säger att Grif 

visade sig vara den stora hjälten och därför ska de göra en parad i hans ära där Sarge ska köra 

huvudfordonet i paraden och Simmons ska vara ansvarig för konfettin. Grif svarar uppgivet att han 

vet vad sarkasm är. Det här är första gången de nämner att det pågår ett krig. Innan har vi fått reda 

på att det finns en konflikt mellan det röda och det blå laget och med erfarenheter från spelet kunnat 

dra logiska slutsatser om varför denna konflikt existerar. Nu är det dock tydligt att de befinner sig i 

en konflikt som sträcker sig lång bortom den dal de befinner sig i.  Men fortfarande får vi inga 

ledtrådar om vad konflikten går ut på eller vilka den berör förutom de två färgglada sidorna i dalen.  

Tittar vi på spelet får vi inte heller där någon ytterligare information om vad denna konflikten kan 

bestå av så detta är en fri tolkning av vad som händer efter spelet men bygger fortfarande vidare på 

det universum spelet etablerat något som vi ser när Sarge berättar varför han har kommit för att 

hälsat på.

Sarge: I know you would Simmons, good man. Couple of things today ladies. Command has seen fit 

to increase our ranks here at Blood Gulch outpost number one.

221 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Red gets a dilivery (00:06)
222 Ice cream social är ett sorts knytkalas där gästerna tar med sig glass och tillbehör såsom strössel och kolasås. 

Anordnas med fördel på sommaren och utomhus, http://www.ehow.com/how_2050260_plan-ice-cream-social.html, 

(2010-02-05)
223 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Red gets a dilivery  (00:24)
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Grif: Crap, we're getting a rookie.

Sarge: That's right dead man. Our new recruit will be here within the week but today we recieved the 

first part of our shipment from command. Lopez bring up the vehicle.224

Sarge  berättar  att  kommandot  beslutat  sig  för  att  skicka  förstärkningar  till  Blood Gulch  utpost 

nummer ett. Grif grämer sig över att de antagligen kommer få en nyrekryterad. Sarge bekräftar detta 

och meddelar att deras nya rekryt kommer dit inom en vecka. Han fortsätter med och säga att den 

första delen av försändelsen redan har kommit och uppmanar sedan en person vid namn Lopez att 

köra  fram ett  fordon.  I  den  här  ordväxlingen  är  det  främst  namnet  på  platsen  vi  fokuserar  på 

nämligen  Bloodgulch outpost number one. Gör vi en snabb sökning på internet får vi genom en 

wiki om spelserien HALO fram att Blood Gulch är namnet på en flerspelarbana ifrån spelet.225 Detta 

är alltså en tydlig referens till spelet och främst flerspelarläget. Tar vi en titt på hur kartan ser ut  

liknar den mycket riktigt en dal utan in eller utgångar med två baser placerade i varsin ände av 

dalen. Nu är det inte bara det visuella intrycket som leder oss till flerspelarläget utan även det talade 

ordet i serien. Skaparna har valt att benämna platsen med dess riktiga namn samtidigt som de lagt 

till en extra beskrivning för att placera basen i den historia de bygger upp med spelet  HALO som 

grund. I det här fallet är det dock ingen av karaktärerna som reflekterar nämnvärt om namnet på 

platsen utan det är outtalat självklart något som inte visar sig vara lika lätt när namnet på fordonet 

de fått kommer på tal.

Sarge: May I introduce our new light reconnaissance vehicle. It has four inch armorur plating, mag 

bumper suspension, a mounted machine gunner position and a total seating for three. 

Gentlemen this  is the M12LRV. I like to call it the Warthog.

Simmons: Why Warthog sir?

Sarge: Because M12LRV is to hard to say in conversation son.

Grif: No but why Warthog? I mean it doesn't really look like a pig.226

Sarge börjar med att gå igenom statistik för det nya fordonet t.ex. att det har 4 tums pansarplåt och 

plats  för  tre  personer.  Han  fortsätter  med  att  fordonet  heter  M12LRV men  att  han  kallar  det 

Warthog. Simmons frågar varför han kallar det Warthog och Sarge svarar att det är för att M12LRV 

är för krångligt att säga. Grif undrar då varför Sarge valt just Warthog som smeknamn då Grif anser 

att fordonet inte alls liknar ett vårtsvin. Här blir det intressant då fordonet i spelet faktiskt heter 

M12LRV och kallas Warthog i spelet.227 Det här är det första riktiga exemplet på när skaparna av 

224 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Red gets a dilivery (00:49)
225 Blood Gulch (Level), http://halo.wikia.com/wiki/Blood_Gulch_%28Level%29 (2010-03-10)
226 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Red gets a dilivery  (01:24)
227 M12 Warthog, http://www.bungie.net/News/content.aspx?cid=12314 (2010-03-10)
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serien riktar kritik mot spelföretaget och tar in det som en del av historien. Simmons och Grifs 

undran över varför fordonet namn kan alltså ses som en kritisk förfrågan direkt till spelföretaget 

Bungie varför de valt att kalla fordonet Warthog. Men i det här samtalet tar de inte bara upp namnet 

utan även specifikationer för fordonet. På Bungies hemsida hittar vi namnet på fordonet samt en 

text  om  det  och  en  kort  beskrivning  av  specifikationerna.  Det  som  går  att  hitta  där  av 

specifikationerna Sarge räknar upp är mounted machine gunner resten han säger är antingen påhittat 

eller saker som går att urskilja genom att ha spelat med fordonet. Det är inte konstigt att det är på 

detta sätt då de officiella specifikationerna för fordonet Warthog släpptes 2007 och första säsongen 

av  Red vs. Blue släpptes 2003. Detta samtal har en större betydelse för hela serien och är en av 

orsakerna till att den gjordes över huvud taget. För att förstå detta måste vi ta del av lite mer i den  

fortsatta konversationen.

Sarge: Say that again.

Grif: I think it looks more like a puma.

Sarge: What in sam hell is a puma?

Simmons: Ahh you mean like the shoe company?

Grif:  Like a puma. It's a big cat like a lion.

Sarge: You're making that up.228

Sarge ber Grif upprepa sitt påstående att bilen inte ser ut som ett vårtsvin och Grif säger att den mer 

liknar en puma. Sarge frågar vad en Puma är för något. Simmons frågar osäkert om han menar 

skoföretaget men Grif förklarar att han tycker den liknar en puma som är en stor katt ungefär som 

ett lejon. Sarge tror att Grif bara hittar på. Det viktiga i den här ordväxlingen är inte att varken Sarge 

eller  Simmons  vet  vad  en  puma  är  utan  att  Grif  säger  just  puma.  Det  är  nämligen  den  här 

konversationen som förklarar  uppkomsten  av  machinimaserien  Red vs.  Blue.  På redvsblue.com 

finns information om hur det hela serien kom till och en av anledningarna är en konversation som i 

mångt och mycket liknar den vi precis gått igenom. Slutsatsen är alltså given, det är menat som en 

kritik  till  spelföretaget  och  det  presenteras  och  dumförklaras  på  samma  gång.  Detta  för  att 

smeknamnet på fordonet inte spelar någon roll. Det skulle kunna het Puma lika gärna som det heter 

Warthog. Men kontentan är att spelkaraktärerna används för att rikta om än en återhållsam kritik så 

ändå en kritik mot sin egen skapare. Då de röda helt dumförklarar Grif så finns det faktiskt de som 

håller med honom men medhållet kommer från den blåa sidan där Church och Tucker fortsätter att 

bråka  med  varandra.  Deras  distansierade  inlägg  i  debatten  kommer  i  form  av  ett  snabbt 

konstaterande när Church beskriver bilen för Tucker.

228 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Red gets a dilivery (01:57)
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Church: I don't know I haven't seen a car like that before. It looks like a ahh... Like a big cat of some 

kind.

Tucker: What, like a puma?

Church: Yeah man there you go.229

Church är osäker på vad för sorts bil det är men hittar inte orden utan beskriver den som en stor katt  

av något slag. Tucker undrar om han menar att den ser ut som en puma och Church säger att det var  

det han var ute efter. Förutom att de håller med Grif legitimerar de hans kritik då det här är första  

gången de villkorslöst håller med varandra i serien. Innan har det hela tiden varit diskussioner där 

de stör sig på varandra men i  detta  konstaterande håller  de med varandra fullt  ut  plus att  de i 

förlägningen också håller med Grif på motståndarsidan vilket sammanfattar problemet. Innan denna 

konsensus nås har Tucker och Church haft en väldigt hetsig diskussion om det röda lagets nya 

fordon.

Tucker: A car? How come they get a car?

Church: What are you complaining about man? We're about to get a tank in the very next drop.

Tucker: You can't pick up chicks in a tank.

Church: Oh you know what? You could bitch about anything couldn't you? We're gonna get a tank and 

you're worried about chicks? What chicks are we gonna pick up man? And secondly how are 

you gonna pick up chicks in a car that looks like that?230

Tucker frågar Church hur det kommer sig att de röda får en bil. Church förstår inte varför Tucker 

klagar och berättar att de kommer få en stridsvagn i nästa försändelse till basen. Tucker påpekar att 

man inte kan ragga brudar med en stridsvagn vilket utlöser ett utbrott av Church. Church förstår 

inte hur Tucker kan klaga på allting, de kommer snart få en stridsvagn och Tucker oroar sig för 

tjejer. Church undrar vilka brudar de ska ragga upp och om de fanns hur skulle de kunna ragga upp 

dem med hjälp av en bil som ser ut som den de röda fått. Tucker i det blå laget har svårt att hålla sin 

avundsjuka borta medan Church blir mer och mer irriterad. Deras diskussion kretsar ju kring att de 

ska ragga brudar vilket vittnar om att det finns ett privat liv bortom armén. Det kan också ses som 

en referens till verkligheten. TV och data-spelande har haft och har en stämpel över sig att vara 

nördigt  och i  den nördigheten ingår  en föreställning om att  nördarna består  av män som sitter 

hemma framför sitt spel och har liten eller ingen social kontakt. Dessa män har därför, i brist på  

social kontakt, inga flickvänner eller svårt att få flickvänner på grund av deras nischade intresse. 

När Church talar om att det inte finns några tjejer att ragga upp menar han ju definitivt den plats de 

befinner sig på. Det kan också referera till föreställningen om nörden som sitter framför spelet och 

229 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Red gets a dilivery (03:02)
230 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Red gets a dilivery (02:38)

70



inte  heller  har  några  tjejer  i  närheten.  Churchs  fokus  ligger  istället  på  stridsvagnen  som rent 

stridsmässigt är mycket kraftfullare än det röda lagets fordon. Detta får oss att misstänka det faktum 

att det blåa laget består av den spelande nörden Church och den mer ointresserade Tucker som sitter 

bredvid och tittar på. Detta styrks av det faktum att Church är den som håller i prickskyttegeväret 

och är den som hela tiden förklarar för Tucker vad som händer. Church är även den som irriterar sig 

över  Tuckers  konstanta  okunskap  och  ologiska  tänkande.  Deras  positioner  kan  alltså  vara  en 

avspegling av verkligheten.

Avsnittet  Red gets a delivery avslutas med  att Sarge och till viss del Simmons fortsätter att håna 

Grif för hans dumma förslag till namn på det nya fordonet. Sarge håller i taktpinnen.

Sarge: So unless anybody has anymore mythical creatures to suggest as a name for the new vehicle we're  

gonna stick with the Warthog. How about it Grif?

Grif: No sir, no more suggestions.

Sarge: Are you sure? How about Big Foot?

Grif: It's OK.

Sarge: Unicorne?

Grif: Not really. Ah, Ah I'm cool.

Sarge: Sasquatch?

Simmons: Leprecon?

Grif: Hey he doesn't need the help man.

Sarge: Phoenix?

Grif: Uhh...christ.

Sarge: Hey Simmons! What's the name of that mexican lizzard? Eats all the goats?

Simmons: Uh, that would be Chupacabra sir.

Sarge: Hey Grif! Chupa-thingy, how about that? I like it! It's got a ring to it.231

Sarge säger att fordonet kommer heta Warthog såvida ingen kommer på några flera mytomspunna 

djurs namn som förslag. Sarge riktar frågan mot Grif som svarar att han inte har några mer förslag. 

Sarge undrar om Grif är riktigt säker och fortsätter med att räkna upp olika djur som förekommer i  

mytomspunna sammanhang såsom, Big Foot, Enhörning, Chupacabra osv. Sarge och Simmons vet 

alltså inte vad en Puma är men de har  koll  på många djur  som inte  finns i  verkligheten.  Som 

kommentar kan detta peka på att de inte vet om att de är en produkt, att de är ett spel. De accepterar  

den verklighet de befinner sig i och ifrågasätter den inte till skillnad från Grif som har tankar om 

vem, vad och vart han är. Grif står för det mänskliga och den eftertänksamme när Simmons och 

Sarge är de som inriktar sig på uppgiften utan att ställa kritiska frågor.

231 Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003), Red gets a dilivery (03:10)
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7.4. Sammanfattande analys
Under  uppsatsens  gång  har  vi  presenterat  och  analyserat  våra  mikro  delar  indelade  i  kapitlen 

användaravtal, forum och visuell analys. Då vi utgår ifrån en modifierad diskursanalys, inspirerad 

av Faircloughs tredimensionella metod kommer vi här in på den avslutande delen social praktik som 

syftar till att jämföra de tre mikroperspektiven i ett större makroperspektiv. Den sammanfattande 

analysen  syftar  till  att  försöka  föra  upp de  funderingar  och  tankar  vi  fått  under  arbetet  på  en 

jämförande nivå. Analysen fokuserar på tre delar som tar upp copyright, definitionen av machinima 

och användarnas förhållningssätt till machinima som en helhetsbild. Detta gör vi genom att jämföra 

analysen av användaravtalen, forumet och machinimaserien Red vs Blue. De tre delar vi fokuserar 

på  kommer  sedan  kopplas  som  svar  på  frågeställningarna  i  diskussionsdelen.  Alltså  kopplas 

definitionen  av  machinima  till  ”Hur  påverkar  machinima  relationen  mellan  spelare  och  

speltillverkare?”, användarnas förhållningssätt till machinima till ”Vad har Red vs Blue inneburit  

för machinimas utveckling och spridning?” och copyright kopplas till frågan

”Hur har machinima påverkat spelföretagen och deras användaravtal?”.

Copyright

Centralt för copyright i machinima är spelföretagens användaravtal som fungerar som ett ramverk 

med riktlinjer för vad som får göras. Vissa spelföretag väljer att inte skriva ut avtal men företagen 

bakom de största machinimaproducerande (Microsofts HALO, Blizzards World of Warcraft) spelen 

har  valt  att  göra  det  tydligt  för  sina  användare  vad  de  förväntar  sig  när  det  kommer  till  

machinimaproduktion.  Företagen  hänvisar  till  sunt  förnuft  i  mångt  och  mycket,  något  som 

användarna  på  forumet  säger  sig  redan  veta  då  avtalen  publicerades.  Användarna  anser  att  ett 

förtydligande av vad som gäller var att föredra över att fortsätta famla i mörkret. Men även om 

avtalen var skapade att hjälpa producenter bidrog de även till stor förvirring. Särskilt  Microsofts  

avtal då vissa användare tolkade det som ett generellt förbud mot användandet av backstory. Men så 

var inte fallet,  Microsoft  förtydligade snarare att det är de som äger materialet om du väljer att 

bygga vidare på den historia de redan skapat. Som användarna själva argumenterar på forumet så 

beror detta till största del på att Microsoft vill skydda sig själva mot stämningar eller andra tvistemål 

om vems historia det är. Ljudet i machinima kan också bidra till förvirring då vissa spel äger sina 

ljudeffekter medan andra har tredjepartsljud vilket innebär att användaren själv måste ha vetskap 

om  vart  spelets  ljud  kommer  ifrån.  Precis  som  annan  independentfilm,  menar  användarna  på 

forumet, är det att föredra att använda sig av royalty-fri musik till sina produktioner. Användande av 

backstory är en form av konvergens då berättelsen som utspelar sig i spelet förs in i ett nytt forum, 

filmens,  där  den  omvärderas  och  får  en  annan  innebörd.  Detta  går  att  likna  vid  Jenkins 

argumenterande kring fanfiction och konvergensens funktion. Vidare menar Jenkins att vi med hjälp 
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av konvergensen får en bättre uppfattning för det material vi väljer att titta på, i vårat fall kring både 

spelet (HALO) och serien (Red vs Blue). När vi spelar spelet lär vi oss om serien och när vi tittar på 

serien lär vi oss om spelet.

 

Vi tror att feltolkningen av  Microsofts  avtal, från användarnas sida, kan bero på att  Microsoft till 

skillnad från Blizzard valde att i avtalet ta upp användandet av advokater och att det då sågs som ett 

hot. I förlängningen kan detta lett till många av de missförstånd som rådde på forumet då användare 

blev stressade av risken för att bli kontaktade av spelföretagens advokater. Reaktionerna på de två 

avtal vi tagit upp (Microsofts  och  Blizzards) skilde sig stort åt då användarna i det närmsta blev 

rädda och upprörda av Microsoft samtidigt som Blizzards avtal knappt nämndes på forumet. Det kan 

finnas flera möjliga orsaker till varför inte Blizzards avtal diskuterades i någon större utsträckning. 

Machinima.com är en hemsida och ett forum med en stor majoritet  HALO-machinimaproducenter 

och betydligt färre  World of Warcraft-machinimaproducenter.  Microsoft  var också först  med sitt 

avtal vilket innebar att de frågor som dök upp redan diskuterats när Blizzard släppte sitt, samtidigt 

som det som sades i  Blizzards  avtal var väldigt likt  Microsofts  avtal innehållsmässigt. Men alla 

användare blev inte förskräckta av de nya avtalen. En jämförelse som gjordes på forumet var den 

till  filmindustrin  då  vissa  användare  var  noga  med  att  poängtera  att  avtalet  var  väldigt  milt  i 

jämförelse med de rättigheter som hör till en ”vanlig” film eller serie. Alltså kan avtalen tillskrivas 

ett tudelat mottagande med både skepsis och uppmuntrande. Det intressanta är att trots dessa avtal 

gäller, till viss del, devisen på forumet att du kan göra som du vill och gömma dig i mängden såvida 

du inte strävar efter att tjäna pengar eller inneha rättigheter i laglig mening till ditt verk.

För de som är ute efter att tjäna pengar på sitt verk bör i och med avtalen gå till väga på lite olika 

sätt.  Det uppenbara och i avtalen utskrivna tillvägagångssättet är att ta kontakt med det berörda 

bolaget för att på så sätt  erhålla en utökad licens. Denna licens godkänner användandet av den 

aktuella  machinimafilmen  i  vissa  kommersiella  sammanhang.  Det  som  nämns  i  avtalen  är 

uteslutande inriktat på festivaler eller tävlingar där det figurerar prispengar. Användaren kan alltså 

erhålla en licens vilket också kan ses som en sorts dispens från de ordinarie reglerna för att på så 

sätt få möjlighet att tjäna pengar på sin produktion. Varje sådan licens utvärderas enskilt och därför 

går det inte att säga exakt hur långt dessa kan tänkas sträcka sig. Om  Microsoft vet vi att de i 

exceptionella (Red vs Blue) fall  delat  ut  väldigt omfattande licenser till  machinimaskapare men 

detta  är  snarare  ett  undantag  än  regel.  Användarna  har  därför  studerat  avtalen  och kommit  till 

slutsatsen att de kan gå runt avtalet och på så sätt tjäna pengar på sina verk. Bland annat tillåter både 

Microsoft och Blizzard att reklam visas i form av banners på den hemsida machinimafilmen spelas 

upp ifrån. Därför kan sidor som t.ex.  Machinima.com tjäna pengar helt lagligt eftersom att deras 
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intäkter kommer via reklam. Blizzard tillåter även användarna att ha med tio sekunder reklam i 

början av sin film så länge den ackompanjeras av texten ”sponsored by”. Detta förklaras med att de 

(Blizzard) är medvetna om att många machinimaskapare får finansiellt eller annat stöd utifrån. Det 

innebär en möjlighet för lönsam marknadsföring för företag och machinimaskapare.

I fallet Red vs Blue har upphovsmännen Rooster Teeth kommit överens med Microsoft för att få en 

licens som tillåter försäljning och utgivning av både DVD och saker kopplade till serien såsom T-

shirts och liknande. Detta är extremt ovanligt och kan egentligen bara förklaras av den enorma 

succé Red vs Blue har blivit. Det är dock oklart hur avtalet mellan parterna Microsoft och  Rooster  

Teeth ser ut så det kan finnas för oss okända orsaker som påverkat samarbetet. Detta är i vilket fall 

som helst en stor händelse där machinimascenen blev kommersiell och på många sätt definierad av 

Red vs Blue  som det lysande exemplet på framgång.  Rooster Teeth   lyckades alltså att omforma 

fältet på ett sätt som vi kan jämföra med Bourdieus fältteorier där en nykomling skapar sig en ny 

position i relation till de redan befästa positionerna inom ett givet system. Men fältet är i förändring 

och Rooster Teeth som tidigare stod för den klassiska konstnärstanken har börjat ifrågasättas av de 

personer som känner att deras positioner kommit i skymundan med  Rooster Teeths  framgångar. I 

samma ögonblick som  Red vs Blue började säljas gick det ifrån att  vara ”fri” kultur till  att  bli 

kommersiell kultur, som exemplifierar det Lessig definierar som gränsen mellan kommersiell och 

ickekommersiell kultur. Enligt Bourdieus teorier betyder detta att den status Red vs Blue byggt upp 

är i fara men samtidigt ses serien som en klassiker som definierar vad som är bra och dåligt inom 

fältet samt vilken historia fältet genomgått, positionen blir då svårrubbad. 

Avtalen från Microsoft och Blizzard publicerades fyra år efter det att den uppmärksammade serien 

hade  premiär  och  startade  en  våg  av  nya  machinimaproducenter  som  ville  uppnå  ära  och 

berömmelse.  Genom att  titta på serien kan vi se många av de regler och förbud som tas upp i 

användaravtalen.  Red  vs  Blue innehåller  bland  annat  tydliga  referenser  till  spelets  story  då  de 

använder namn på platser, objekt och karaktärer från spelserien. De första avsnitten innehåller också 

ljudeffekter hämtade ifrån spelet. Trots avtalen är frågan kring användandet av spelets ljudeffekter 

och användandet av backstory fortfarande diffust för många på forumet. Serien kan i viss mån bidra 

till detta då den är en förebild för machinimaskapare. Att serien är en förebild gör också att den  

förmedlar ett budskap som måste regleras, därav de licensavtal som kommit ut på marknaden. Nya 

machinimaskapare som ser  Red vs Blue för första gången och vill ha inspiration kanske inte gör 

efterforskningar och blir med det lurade då de ser att serien innehåller ljudeffekter som egentligen, 

enligt avtalen, inte får användas. De luras att tro att det är en ”fri” marknad där det bara är att lägga 

ut filmen och börja ta betalt för att visa den. Red vs Blue säljer DVD-filmer vilket ingen annan har 
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tillåtelse att göra då detta kräver en licens. Det blir problematiskt att vissa får tillåtelse medan andra 

bara får se på. En tillåtelsekultur som Lessig definierar som en eventuell framtid med fasa, Lessig 

beskriver hur företag i sken av att hjälpa användare och verka återhållsamma med krav i själva 

verket innehar all makt och äger det lilla kreativa utrymme som finns. Det vi kan se om vi tittar på 

användarnas förhållningssätt till avtalen är att många vet om att de existerar och har en uppfattning 

om vad det  står  där  men väljer  att  bortse  ifrån det  då de  inte  anser  att  varken  Microsoft eller 

Blizzard har resurser eller viljan att jaga alla de tusentals machinimaproducenter som gör fel. Detta 

gör  att  avtalen  egentligen  är  verkningslösa  fram  till  den  dag  då  en  riktig  konflikt  uppstår. 

Användarna  väljer  att  fram till  den  dagen gömma sig  i  mängden  bland machinimaproducenter 

ungefär på samma sätt som piratkopierare gör vilket i stort sett tvingar företagen att antingen bortse 

från  problemet eller  försöka hitta  nya  lösningar  i  många fall  påtryckningar  om ny lagstiftning. 

Denna problematik varnar  Lessig för  och menar  att  en bättre  lösning måste  till  för  att  inte  en 

väsentlig del av kulturellt värde (den icke kommersiella kulturen) ska lagstiftas bort.

Förhållningssätt

Machinimascenen äger till största del rum på internet och forumet på Machinima.com är en stor 

samlingsplats (den största vi hittat) för machinimaproducenter. De flesta användarna på forumet är 

anonyma och vill samtidigt skapa en identitet och klättra högre i forumets hierarki. Detta tror vi har 

stor påverkan på attityden och användarnas förhållningssätt gentemot olika frågor på forumet . Det 

är bitvis hård attityd på forumet med personer som blir utskällda för att de skriver i fel del osv. På 

forumet är det väldigt viktigt hur många inlägg användaren har gjort och dess identitet bedöms till  

stor del därefter. En elitism råder på forumet där användare med mycket inlägg är makthavande och 

de  med några inlägg är underordnade. Efter en analys av forumet märker vi hur antalet inlägg av en 

användare  egentligen  inte  har  någon  som  helst  relation  till  hur  duktig  eller  flitig 

machinimaproducent denne är. Då användarna är medvetna om hierarkin på forumet genereras ett 

stort antal skräpinlägg som skapas för att höja användarnas position i fältet. 

Det är inte lätt att vara nykomling på forumet. Bourdieu menar att en nykomling i ett kulturellt fält 

bedöms av de  redan rådande tankesätten.  Det  kan  därför  vara  fördelaktigt  om nykomlingen är 

medveten om fältets regler och dess struktur. En nykomling på forumet bedöms som en okunnig 

machinimaproducent av de redan existerande användarna och nykomlingen måste först skapa sig en 

identitet hos de andra användarna för att nå en acceptans. 

Attityden på forumet känner vi igen inte minst ifrån machinimaserien Red vs. Blue där personerna 

skäller ut varandra när de gör något fel, är jobbiga eller om någon uppfattas som dum. Denna attityd 
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som genomsyrar både forum och serien gör att de användaravtal som publicerats från Microsoft och 

Blizzard behövt förhålla sig till denna attityd på något sätt. De båda företagens sätt att göra detta 

liknar varandras i mångt och mycket då de båda försöker ha en tillbakalutad ton samtidigt som de 

ska förmedla de regler som gäller för avtalen. Microsoft använder sig av ord som cool men håller 

inte riktigt hela vägen ut då det snart kommer flera meningar med påbud som säger ”You can't” plus 

att de även nämner sina advokater vid flera tillfällen.  Blizzard lyckas bättre än  Microsoft med att 

hålla uppe en lite mer avskalad framtoning. En av sakerna de gör är att kalla avtalet för ”Letter to  

Machinimators of the world” som avdramatiserar  det  hela och fortsätter  med att  förklara vilka 

regler det är som gäller. Det övriga språket liknar inte det i forumet särskilt mycket  men det är 

dessa små saker som gör att det ändå hamnar någonstans mitt emellan företagen och användarnas 

språk. 

Definiton

Användarna på forumet har olika uppfattningar om vad machinima är och bör vara. Det är flera 

användare  som håller  fast  vid  den  ursprungliga  definitionen  av  uttrycket.  Det  vill  säga  att  en 

machinimafilm ska spelas in i realtid i ett spel och inte renderas utanför spelmotorn. Det har dock 

visat sig att uttrycket realtid även uppfattas på olika sätt.  Användarna diskuterar kring huruvida 

förprogrammerade scheman i spel är att bryta mot realtidsaspekten. Vissa menar att metoden inte är 

realtid då den inte kräver något live-skådespelande, medan andra menar att det inte spelar någon roll 

då  producenten  fortfarande  spelar  in  machinimafilmen  genom  spelets  grafikmotor.  Det  som 

refereras till som den ”äkta” machinimatekniken är att endast använda det som spelet har att erbjuda 

och skapa något originellt genom att använda spelets befintliga bild. Vissa användare menar att det 

inte spelar någon roll huruvida filmerna behandlas i extern programvara eller inte, det klassas ändå 

som machinima. 

På forumet diskuterar användarna huruvida det har skapats en för stor kvantitet i machinmascenen. 

Vissa argumenterar att det har blivit för lätt att producera machinima och detta har inneburit att en 

stor mängd av den machinima som idag produceras inte är inriktad på kvalité. De menar alltså att  

många machinimafilmer görs för snabbt och i många fall i fel syfte. Detta tror användarna beror på 

kommersialiseringen av machinima och att  det  inte  längre är  samma uppoffring att  ägna sig åt 

konstformen.

De mest erfarna användarna på Machinima.com, d.v.s. de som har flest inlägg på forumet samt varit 

där längst, har stor auktoritet på forumet vilket även kan påverka andra användares definition av 

machinima. Då dessa användare har varit med länge i machinmiakulturen förlikas de ofta med det 
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gamla sättet att spela in machinima och vilket enligt dem är det mest genuina sättet. Om vi tittar på 

Red vs. Blue  kan vi se att de har använt den ”äkta” inspelningstekniken och spelat in avsnitten i 

realtid. Då serien är högt stående i fältet och anses vara en klassiker kan deras inspelningsteknik 

påverka hur andra producenter definierar machinima och hur det bör spelas in.

Många användare lägger över ansvaret att definiera machinima på hemsidan  Machinima.com  då 

hemsidan är centrum för producenter av machinima. Namnet på hemsidan tror vi även har en stor 

påverkan på hur användarna reagerar. Med tiden tycker användare att  Machinima.com  blivit mer 

kommersiella och styr uttrycket i  fel  riktning.  Detta har fått  följden att  många idag ifrågasätter 

hemsidan och företaget och väljer att söka sig till andra platser för att diskutera machinima. Tittar vi 

på Bourdieus teorier förklaras detta beteende med att fältet som är i konstant rörelse definierat sig 

som icke  kommersiell  medan  företaget  som ligger  bakom uttrycket  väljer  att  styra  åt  motsatt 

riktning, det kommersiella. Att ha uppsåtet att tjäna pengar på konst anses i konstnärliga fält som 

förlikat med dålig kvalité enligt Bourdieu. Förklaringen till detta är att man i dessa fält menar att 

konsten ska vara en uppoffring och att den största belöningen ska vara mottagarens tolkning av 

verket. Detta har skapat en delning i fältet då kulturbegreppets kärna tillskrivs en icke kommersiell 

värdering och vill du inte följa denna värdering tvingas du att från kulturhåll ses som mindre bra 

medan marknaden ser potential i det du gör. Då Machinima.com omdefinierar begreppet för att få 

en  större  spridning och därmed större  inkomst  fördöms de  av  användarna  och vissa menar  att 

hemsidan t.o.m. tar död på konstformen. Här blir även klassikern Red vs. Blue som en stöttepelare 

för  användarna  då  serien  anses  som  genuin  machinima  samtidigt  som  den  har  varit  extremt 

framgångsrik. Serien har tjänat in pengar och släpper hela tiden nya avsnitt som i sin tur generar 

ännu mer pengar, vilket gör serien till en kommersiell produktion. Detta anses dock inte som något 

fult enligt användarna då Red vs. Blue aldrig har haft uppsåt till att tjäna pengar utan att det snarare 

kom som en bonus, vilket helt överensstämmer med Bourdieus definition av genuin konst.

Användarnas krav på Machinima.com är att hålla machinima ifrån det kommersiella och bibehålla 

den gamla definitionen på uttrycket. Detta överensstämmer bra med spelföretagens användaravtal 

som sätter ramarna för machinimaproduktioner då huvudfrågan i användaravtalen är att förhindra 

användarna att tjäna pengar på spelföretagens upphovsrättsskyddade material. Användarna kommer 

på forumet fram till att det inte spelar någon roll om de använder skyddat material som t.ex. spelens 

ljud eller backstory, då det är så många som gör det. Vissa menar även att avtalent endast finns där  

för att skydda företagens utveckling av sina eggna produkter och att det inte förhindrar andra att 

använda  det  befintliga  materialet.  Det  vill  säga  att  så  länge  som  ingen  användare  nyttjar 

spelföretagets material i kommersiellt syfte så menar de att spelföretagen tycker det är ok. På så sätt 
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motarbetar  användaravtalen  Machinima.com som  är  ett  företag  som  använder  machinima  i 

kommersiellt syfte. Machinima.com tvingas då omdefiniera machinima och på så sätt hitta vägar att 

tjäna pengar på andra saker så som filmtrailers. Machinima.com har valt att vända sig mer och mer 

mot spelmarknaden och släppa gameplay-videos (demos) och reklam för spel på sin Youtube-kanal. 

Dessa videos är populära och genererar mycket tittare och därmed mycket reklamintäkter. Samtidigt 

går dessa videos bort från konstformen machinima. Machinima.com är ett kommersiellt företag och 

då användaravtalen inte tillåter dem att tjäna pengar på machinima försöker de hitta andra sätt. På 

samma sätt som Jenkins menar att passiva medier konkurreras ut av nya medier som TV:n kontra 

Internet kommer machinima och dess kommersialisering leda till att kulturen och tekniken tvingas 

samexistera. Machinima kan produceras på en mängd olika sätt och ska vi tro Jenkins kommer det 

inte spela någon roll  hur definitionen utvecklas.  När tekniken byts ut  eller  remedieras kommer 

kulturen  att  följa  med  och omformas  för  att  ses  som en  förbättring  eller  nästa  steg  i  mediets 

utveckling.

Hur machinimakulturen kommer att utvecklas är beroende av flera faktorer. Spelföretagen har en 

central roll då de äger materialet samt att utveckling av nya spel kan förändra förutsättningar på 

olika sätt.  Machinimafilmers distribution och hur publiken upplever machinima är också en stor 

faktor, där  Machinima.com har en stor roll. Utvecklingen beror även på machinimaproducenterna 

som förvaltar konstformen och strävar efter en självständighet kring materialet. I vår diskussion 

som följer har vi givit  rum åt spekulationer kring var machinimascenen är på väg och hur den 

kommer att utvecklas. 
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8. Diskussion
Spelföretagen  är  de  som  idag  har  all  upphovsrätt  på  machinimascenen.  Det  är  de  som  har 

möjligheten att tjäna pengar och använda konstformen i kommersiellt syfte. Machinima skiljer sig 

på så sätt ifrån många andra konstformer, som har möjligheten att få rätten till sitt eget material. Vi 

har under uppsatsens gång kunnat konstatera att machinima är en fankultur som skapar fanfiction. 

Vi tycker oss dock se en skillnad från traditionell fanfiction där producenten har en stark koppling 

och  relation  till  ursprungsmaterialet.  Machinimaproducenten  behöver  inte  ha  någon  som  helst 

koppling till spelet och dess ursprung utan använder spelet som ett verktyg för att visualisera sin 

idé.  Traditionell  fanfiction  grundar  sig  på  stor  förkunskap kring  ursprungsmaterialet  medan  en 

machinimaproducenten kan göra en film kring ett spel som denne aldrig har spelat. 

En förvirring av begreppet realtid råder, ett begrepp som inte alls har med agerande i spel att göra 

utan  bara  handlar  om  inspelning  externt  då  realtid  bygger  på  rendering,  inte  faktiska 

användarrörelser. Vi förstår då att användare försöker utnyttja vedertagna begrepp inom fältet så 

som realtid och rendering utan att veta vad de faktiskt betyder. Detta för att tillskriva sig själva 

status och uppvisa kunskap som ger användarna mer makt på forumet. Bourdieus beskrivning av 

liknande fenomen har vi vid flera tillfällen påtalat och det blir tydligt att användare på forumet är 

medvetna om vad som ger status och vad som kan ge ”pluspoäng” då de i vissa fall hittar på egna 

definitioner för att ”vinna” en diskussion.

På  forumet  har  vi  sett  att  vissa  filmer  sågas  då  de  använder  sig  av  effekter  för  att  upphöja 

upplevelsen medan andra lyckas få användare på sin sida trots användandet av flertalet effekter. 

Detta kan förklaras med smak och tycke då filmer som anses vara välgjorda kan innehålla lika 

mycket effekter som andra mindre omtyckta produktioner. Att klaga på överanvändande av effekter 

tror  vi  bygger  på att  vissa användare på  Machinima.com  har  större  erfarenhet  av den tekniska 

aspekten från spel eller  effektredigering än om filmarbete och hur en berättelse byggs upp. Då 

många  användare  har  en  stor  teknisk  kunskap  använder  de  ibland  effekter  som  gör  att 

machinimafilmens narrativ kommer i kläm vilket resulterar i innehållslöst material som mer liknar 

teknikuppvisningar.  Att  använda  effekter  är  alltså  ett  sätt  att  dölja  en  machinimafilms  övriga 

tillkortakommanden. Men allt eftersom att tekniken blir billigare och fler får tillgång till kraftfulla 

datorer  blir  utforskandet  av 3D-program och liknande bara  större  och större.  Olika  spelmiljöer 

blandas och i vissa fall rycks spelkaraktärer ur spelet och placeras i vår fysiska värld. Machinima 

tror vi kommer röra sig mer och mer mot den animerade filmen och gränsen mellan just animerad 

film och machinimafilm kommer bli ännu mer diffus. Tack vare t.ex 3D-program och möjligheter 

79



som öppnar upp sig ser vi hur fältet antagligen kommer att differentieras ut till att omfatta olika 

genrer. De tendenser vi ser redan nu är en kamp mellan den klassiska machinimafilmen och den 

nyare  3D-animerade  machinimafilmen.  Troligtvis  kommer  dessa  brytas  upp  ännu  mer  likt  de 

konvergensteorier Jenkins tar upp där  de fortsätter att konvergera ännu mer och på så vis fortsätta 

att  sudda ut  linjen mellan animerad film och machinima.  Den klassiska filmen kommer säkert 

finnas  kvar  i  någon form men  vår  definition  idag  av  machinima kommer  inte  vara  gällande  i 

framtiden.

Samtidigt som gränsen mellan machinima och animerad film blir otydligare måste även företagen 

förhålla sig till detta. Idag är inte fokus på machinimakulturen särskilt stor. Det finns två avtal som 

båda går igenom de grundläggande reglerna för användandet av machinima men de tar inte upp 

problematiken som uppstår när användarna börjar blanda olika spel med egna bilder från vår fysiska 

värld eller bilder de själva skapat. I och med att du idag kan ta ut karaktärerna från ett spel och 

modifiera dessa till att inte ens likna den ursprungliga karaktären förskjuts frågan om vad som får 

användas och inte. Vi tror att det här kommer diskuteras i framtiden i fair use sammanhang där 

gränsdragningen kommer bli svår. Hur många pixlar är fair use? Vi tror att spelföretagen förr eller 

senare måste ta denna fråga på större allvar. Som vi sett i diskussioner och hur avtalen är upplagda 

tenderar de att finnas till främst för att skydda företagen mot onödiga konflikter med användarna. 

Användarna måste anpassa sig till dessa och gör de inte det och det uppstår problem har företagen 

redan vunnit då de kan hänvisa till de regler som finns angående användandet av deras material.  

Förhoppningsvis  går  spelföretagen  mot  det  öppnare  hållet  och  inte  samma  väg  som  film  och 

musikbranschen där mycket stängts ner helt  och hållet,  ta bara exemplet med  Star Wars Henry 

Jenkins tar upp. Det som gynnar en mer öppenhjärtlig utveckling är det faktum att det bara finns två 

avtal till dags dato. Det finns betydligt fler speltillverkare till stora spelserier som lämpar sig för 

machinima som inte brytt sig om att ens ge ut ett avtal då de enligt vår bedömning förlitar sig på att  

användaren själv förstår och håller sig inom ramarna för fair use. Detta ser vi också i forumet där  

diskussioner om vad som är och inte är tillåtet ligger väl i fas med de regler som presenteras i 

avtalen.  En del  refererar  till  och med till  företagens avtal  som sunt  förnuft  när  avtalens  regler 

kommer  på  tal.  Vi  skulle  kunna  påstå  att  machinimakulturen  till  viss  del  helt  enkelt  är 

självsanerande. 

Vi ska inte heller glömma bort att en stor fördel med machinimakulturen är att de företag som gör 

spelen gynnas i form av uppmärksamhet i spelkulturen. Det tror vi är en stor anledning till att vi inte 

hittar fler än två användaravtal. Problemen som vi ser dem är inte så pass stora att användaravtal  

behövs.  De  fall  av  lyckade  machinimafilmer  som  verkligen  slår  igenom  och  genererar  stora 
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inkomster kan vi idag i stort sett räkna på en hand. Dessa problem kan företagen alltså ta itu med 

när de kommer upp. Dessutom är dagens huvudsakliga metod att bringa inkomst genom att visa 

reklam på sin machinimasida, inte genom att sälja fysiska kopior av filmerna vilket är det som 

sticker mest i ögonen på företagen som vi ser det.

Det är många användare som ser Machinima.com som machinimas hjärta och att hemsidan helt och 

hållet styr utvecklingen av machinima. Användarna på forumet verkar se hemsidan som sitt eget 

hem för  machinimaproduktion  och  har  vant  sig  vid  hur  hemsidan  ser  ut  och  hur  de  hanterar 

konstformen.  Hemsidan  har  en  rörig  struktur  och  dess  funktion  att  presentera  machinima  för 

besökare som är obekanta med konstformen är bristande. Det känns märkligt att en hemsida med så 

pass mycket reklam och säkerligen väldigt mycket pengar i omlopp har en så omodern hemsida, 

som mer eller mindre är uppbyggd på gratistjänster. Detta leder till att mycket av Machinima.coms 

aktivitet sker på deras Youtube-kanal, vilken egentligen inte är ett optimalt förhållande. Användarna 

har börjat förstå att sidan Machinima.com fungerar dåligt och har i ett öppet brev påtalat detta för de 

som driver sidan. I brevet vädjar en av de mer erfarna användarna till ledningen att strukturera om 

sitt  regissörsprogram,  minska  svarstider  för  frågor  från  användare  och  snabba  på 

uppladningsprocessen av machinimafilmer. Brevet bildade en diskussion där ett flertal användare 

ställde sig bakom vädjan och svaret från de som driver sidan var att de skulle göra nödvändiga 

åtgärder för att få bukt på problemen. Under tiden detta arbete fortlöpt har vi inte kunnat se några av 

dessa förändringar på sidan över huvud taget vilket stärker vår tro till att företaget är nöjt med den 

massiva  ström besökare  de  har  på  Youtube-kanalen  och  att  hemsidan egentligen  bara  är  något 

onödigt ont som finns för att kunna upprätthålla ett forum. Vi kan bara spekulera eftersom att det är  

det här vi faktiskt ser, det är inte otroligt att förändringar kommer ske för att inte sidan ska dö ut. 

Det våra observationer vittnar om är att det finns en stor tröghet i systemet bakom underhållet av 

sidan och det är detta användarna vänder sig emot. Denna tröghet tror vi på sikt kan gynna fältet 

och  öppna  möjligheter  för  användare  att  skapa  alternativ  till  hemsidan  som  kan  få  ett  stort 

besökarantal bara genom att tillhandahålla de basala tjänster som Machinima.com misslyckas med 

att göra idag. Ett exempel som redan idag är på god väg är Virtualflicks.net som blivit hyffsat stora 

samt också har planer på att skapa ett regissörsprogram och liknande tjänster som påminner mycket 

om det som finns på Machinima.com. Det ligger stora förändringar i luften och det händer och har 

hänt  väldigt  mycket  inom  fältet.  Denna  våg  av  missnöje  vi  råkat  se  under  perioden  för 

undersökningen har nu börjat blomma ut, något som är intressant att titta närmare på i framtida 

undersökningar.  Skapandet  av  machinimafilmer  håller  sig  däremot  tämligen  konstant  och  trots 

trögheten i systemet läggs det fortfarande upp en hel del filmer på sidan.
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Red  vs.  Blue har  vi  redan  fastställt  som  en  klassiker  som  påverkat  och  påverkar 

machinimaproducenter.  På  Machinima.com  är en stor del av filmerna inspirerade av serien. Det 

räcker egentligen med att titta på fördelningen av antal inlägg i forumet för att se vilken dominans 

spelet HALO har. Red vs. Blue står för framgång och ett erkännande av branschen. Vi skulle kunna 

likna  det  vid  den  amerikanska  drömmen  att  det  finns  en  chans  att  slå  igenom  med  en 

machinimaproduktion. Det vi kan se när vi tittar på filmen är även att den är inspelad med väldigt  

små medel och begränsad på grund av spelets begränsningar vad gäller inspelningstekniken. Dessa 

begränsningar som så tydligt syns har gynnat machinimaskapare i längden då de tvingats lägga mer 

krut på berättandet då utförandet varit begränsat.  Även företagen har följt communityn och sett 

problematiken  vilket  fått  Bungie att  i  tredje  installationen  av  spelet  HALO skicka  med  ett 

machinimaverktyg inriktat på machinimaproduktion. Men att förenkla inspelningstekniken är inte 

bara positivt, i alla fall inte om vi tittar på vad de lite mer erfarna användarna skriver i forumet. 

Förenklingen har medfört att väldigt många fler än tidigare fått upp intresset för att göra machinima. 

Då det tidigare var svårt och tidskrävande krävdes en större uppoffring för att få ihop sin film. Med 

de funktioner som idag finns i spel som HALO följer machinima en utveckling som kan liknas vid 

Youtube. Många har idag tillgång till enkel teknik vilket resulterar i ett enormt antal olika sorters 

uttryck men det är få av dessa uttryck som i någon mening kan uppfattas stå för kvalité. Men det är 

ju  mycket  här  problematiken  och  irritationen  ligger  när  det  kommer  till  de  mer  erfarna 

medlemmarna på machinimaforumet.  Eftersom att  det produceras så mycket som enligt dem är 

skräpfilmer har de svårt att hitta de filmer som är ”bra”. De förlitar sig därför på Machinima.com 

och att de ska stå för denna utgallring av skräpmaterial till förmån för det som anses vara ”bra” men 

när detta inte sker blir de upprörda.

Men det är inte bara inom spelet  HALOs utveckling vi kan se spår av  Red vs. Blues framgångar. 

Deras berättarteknik återfinns på flera ställen inom många olika genrer av machinimafilmer. Det är 

många som spinner vidare på de existentiella frågorna, tanken att personerna är soldater placerade i 

en  ologisk  värld  och att  deras  uppfattning  om saker  är  inskränkt.  Många försöker  framför  allt 

återskapa den komik som återfinns i serien vilket allt som oftast slutar i ett försök som inte mottages 

på ett lika öppenhjärtligt sätt från publiken. Det är också vanligt att machinimaskapare gör serier. 

Detta kan vara av flera anledningar men en vi kan tänka oss härrör från framgångarna med Red vs.  

Blue är det faktum att de när de slog igenom hela tiden kunde skapa mer material för att få in mer 

intäkter.  Det  gav  dem  också  möjligheten  att  kontinuerligt  släppa  nytt  material  och  skapa  en 

återkommande ström av tittare.
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Syftet med denna uppsats var att få en större förståelse för machinimakulturen och vi har under 

uppsatsens gång fokuserat på de tre punkterna påverkan, utveckling och spridning.  Vi trodde väl att 

påverkan skulle vara ganska stor och att vi skulle hitta konflikter kring avtalen när vi gick in i 

materialet men vi hittade intesärskilt stora motsättningar utan lite mindre vardagliga problem. Klart 

är  i  alla fall  att  machinimakulturen påverkat  och påverkar  relationen mellan speltillverkare och 

spelare. Bland annat genom avtalen men också genom Red vs. Blue som satt en standard för hur 

machinima  kan  se  ut.  Detta  reflekteras  i  speltillverkarnas  utökade  inspelningsmöjligheter  och 

spelarnas efterapningar. I förlängningen tycker vi detta påvisar att Red vs. Blue har och har haft en 

stor inverkan på machinimas utveckling och spridning. Serien har inte bara nått ut till en stor grupp 

människor  som  sedan  blivit  inspirerade  att  göra  ny  film  utan  också  inskränkt 

machinimaproduktionen på ett antal punkter. Bland annat handlar det om tendensen att användaren 

försökt efterlikna serien och därmed inte direkt utvecklat fältet. Det handlar också om att serien i sig 

fått en status i att vara en klassiker och stå för det genuina sättet att göra machinima samtidigt som 

Rooster Teeth visat att det går att tjäna pengar på sin produktion något som verkat åt båda håll när 

det gäller spridning och inskränkning. Den största påverkan detta haft på spridningen kopplar vi till 

de avtal som getts ut av både Microsoft och Blizzard. Dessa avtal var de första erkännandena från 

företagen att de tog machinimakulturen på allvar. Vi trodde innan att dessa avtal verkligen skulle 

skapa två läger där företagen stod på en sida och användarna på den andra men det visade sig att så  

inte var fallet. Vissa försökte genom feltolkningar skapa en konflikt men de allra flesta ansåg att 

dessa avtal egentligen skrev ut det som tidigare var en allmän kännedom inom machinimavärlden. 

Avtalen togs alltså i mångt och mycket emot med lättnad då det äntligen stod svart på vitt vad som 

var tillåtet att göra, åtminstone med Blizzard och Microsofts produkter. Idag är diskussionerna kring 

avtalen få och många har övergått till att ignorera dem totalt och istället göra vilka produktioner de 

vill för att sedan gömma sig i massan av filmer som produceras på liknande sätt.

En  av  anledningarna  till  att  vi  inte  såg  stora  konflikter  bryta  ut  tror  vi  beror  på  att  

machinimakulturen  fortfarande  är  relativt  liten  med  liten  omsättning  så  att  företagen  inte  är 

intresserade av att skapa en konflikt i onödan. Många av machinimaproducenterna är ju trots allt 

spelare själva och skulle företagen göra sig ovän med dem skulle de antagligen förlora mer än vad 

de  tjänar  på  en  sådan  konflikt.  Som vi  ser  det  har  spelföretagen  en  historia  av  att  vara  nära 

användaren. Spelbranschen är uppbyggd av en deltagarkultur, det kan vi se inte minst från Quake 

där spelarna i hög grad bidrog till utvecklingen av spelet. Vi tror att denna sorts samarbete följt med 

genom  åren  och  fortfarande  präglar  spelföretagen  på  något  sätt  då  deras  förhållningssätt  till 

machinima är så pass smärtfritt. Våra resultat stämde alltså inte riktigt överens med de föraningar vi 

hade innan vi gav oss in i undersökningen.
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9. Vidare forskning
Machinima som kultur är i stor förändring. Det händer saker dagligen vilket öppnar upp för vidare 

forskning. I den här uppsatsen har vi endast lagt grunden till en förståelse för ett fält i rörelse. Det  

har varit svårt att hänga med i de konstanta slitningar som finns inom machinimafältet där det precis 

när denna uppsats avslutas håller på att blossa upp ett mindre uppror på sidan  Machinima.com. 

Användarna vill ta tillbaka sitt fält och författa en ny ordning. Därför har det växt upp ett antal  

alternativa sidor som är intressanta att undersöka. Någon av dessa kan med stor sannolikhet ta över 

rollen som centrum för machinimaproducenter. Flera av användarna från Machinima.com har redan 

börjat skriva artiklar på andra sidor om hur dåligt  Machinima.com  fungerar.  Alltså finns här en 

ingång till att undersöka vad som händer med fältet.

En av de mer  intressanta  sakerna som hände under  arbetet  var  det  att  Microsoft någon gång i 

årsskiftet 2009/2010 valde att ta bort sitt användaravtal från sin sida. Avtalet går inte längre att finna 

vare sig genom sökning eller den URL vi hänvisar till i denna uppsats232. Detta är en något ologisk 

utveckling som vi inte kan förklara. En möjlig ingång till vidare forskning är att undersöka inte bara 

Microsofts ställning till  machinimaproduktion utan även andra företags uttalade eller ej uttalade 

policy gällande machinima.

Det vore också intressant att gå in med ett rent upphovsrättsligt perspektiv för att undersöka denna 

kultur och hur den utvecklar sig. Internet har erbjudit många nya möjligheter vad gäller spridningen 

och skapandet av material som inte funnits tidigare. Eftersom att vi inte sett så stora konflikter 

skulle en jämförelse med andra mer konflikt tyngda områden som involverar upphovsrätt vara på 

sin plats, t.ex. musik och film.

En aspekt som inte undersökts särskilt ingående i denna uppsats är även hur machinima-kulturen 

fungerar som en remix-kultur eller fankultur. Vi har varit inne och nosat på detta men här finns det 

ett antal frågor och öppningar inför vidare forskning. Machinima är ju en del av en fankultur som 

kommer från spelens värld men det är väldgt få som gått in för att undersöka hur den här kulturen  

ser ut. Mycket av det Henry Jenkins och Lawrence Lessig säger när det kommer till internet och de 

nya praktiker vi kan finna här är fortfarande väldigt outforskade. Dessa två, om vi får kalla det, 

pionjärer hjälper oss att förstå en arena vi inte förstått ännu och varje dag föds fler och fler exempel 

på hur fankultur och remixkultur kan yttra sig på internet.

232 Microsofts användaravtal finns som bilaga
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Vi tror att det finns mycket att hämta inom detta område och väldigt många olika infallsvinklar. I 

filmens  värld  har  företag  länge  haft  ett  förhållningssätt  till  fankultur  men  hur  det  är  inom 

spelkulturen och hur företagen väljer att förhålla sig till spelare är också det outforskat. I den här 

uppsatsen  visar  vi  enbart  första  steget  i  vad  som  kan  mynna  ut  i  t.ex.  en  jämförelse  mellan 

filmföretags olika syn på fanfiktion beroende på olika arenor. Idag är det inte ovanligt att stora 

filmer och serier kompletteras med spel som i förlägningen gör det möjligt att skapa machinima. 

Det kan här vara intressant att se hur ett visst filmbolag väljer att förhålla sig till fanfiction skapad 

utifrån filmen/serien respetkive spelet. När vi undersökte machinima ramlade vi över ett exempel 

där en serie inspelad i ett Star Wars – spel helt stängts ner pga. filmföretagets förhållningssätt till  

fanfiction.

Förhoppningsvis har läsningen av denna uppsats inspirerat dig till att engagera dig i denna fråga på 

ett  eller  annat  sätt.  Om det  sedan  blir  genom en  egenproducerad  machinimafilm  eller  fortsatt 

forskning inom området önskar vi dig lycka till och tackar för visat intresse för machinimakulturen.
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11. Bilagor
Red vs. Blue säsong 1, avsnitt 1: Why are we here? 

http://www.youtube.com/watch?v=9BAM9fgV-ts&feature=PlayList&p=k707-IeVBto 

Bilden panorerar upp längs en vägg och stannar på taket av en byggnad där två personer står. De två 

personerna bär en sorts rustning med en hjälm som har ett blankt visir.  Den ena personens rustning 

är orange och den andra personens rustning är mörkröd. Personen i den mörkröda rustningen frågar 

den andre om han undrat varför de är där. Den andre svarar att det är ett av de största mysterierna i 

livet, antingen kan de vara där av en slump eller så finns det kanske en gud som vakar över allt med 

en plan för dem. Han fortsätter med att han inte vet men att han tänker på det om nätterna. En kort  

tystnad infinner sig samtidigt som kameran fokuserar på de två personernas huvuden. till slut säger 

personen i den röda rustningen att han undrade varför de är på den platsen de är nu. Personen i den 

orangea rustningen kommer på sitt misstag och försöker släta över det han just har sagt. Personen i 

den mörkröda rustningen fortsätter med att fråga varför de är i på den plats de är. Han berättar att 

det är en dal utan ingångar och enda anledningen till varför de satt upp en röd bas där de står är för 

att det finns en blå bas på andra sidan dalen och enda anledningen till att det finns en blå bas i andra 

delen av dalen är för att deras röda bas ligger där den ligger. 

 

Personen i gul rustning håller med och och säger att det beror på att de slåss mot varandra. Personen 

med mörkröd rustning fortsätter med att om de skulle dra sig tillbaka med omedelbar verkan skulle 

det bara resultera i att de blå får två baser i en dal som de inte kan göra någonting med. Personen i  

orange rustning undrar vad som är meningen, han gick med i armén för att skjuta aliens men så kom 

Master Chief och sprängde en hel armada med Covenants vilket medförde att han nu blivit fast i en 

dal där han är tvungen att slåss mot några blå killar. 

 

Vi får se en bild uppfrån av hur två personer, den ena i mörkblå och den andra i ljusblå, rustning står 

och tittar ut från en klippa. Personen med blå rustning står och siktar med ett prickskyttegevär i 

händerna. Vi får se genom siktet hur han tittar på personerna med orange och mörkröd rustning. 

Personen i ljusblå rustning frågar vad de gör. Personen i mörkblå rustning vänder sig mot honom 

och säger va. Personen i ljusblå rustning upprepar frågan med tillägget vad gör de nu. Personen med 

mörkblå rustning svarar att han är trött på att behöva besvara den frågan. Bilden växlar hela tiden 

mellan de två personerna. Den andre svarar att den andre har geväret vilket gör att han själv inte kan 

se något. Perosnen i den ljusblå rustningen tycker inte den andre ska gnälla. Personen i den mörkblå 

rustningen svarar att de bara står där och pratar det är allt de gör, det är vad de alltid gör så nästa 

gång han frågar kommer han säga samma sak, att de står där och pratar. De två står tysta ett tag tills 
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personen med ljusblå rustning frågar vad de pratar om. Personen i den mörkblå rustningen pausar en 

stund och säger sedan, vet du vad jag hatar dig. 

 

Vi får se personen i den orangea rustningen igen som pratar om vilket slöseri med resureser de är.  

De borde vara ute och leta efter  nytt  intelligent  liv och slåss mot dem istället.  Personen i  den 

mörkröda rustningen svara med att det är därför det skulle vara de som bestämmer. De avbryts av en 

röst och bilden växlar till ett grodperspektiv där vi får se en person som står på marken med klarröd 

rustning som skriker damer framför byggnaden snabbt. De två personerna på taket svarar ja sir. 

 

Red vs. Blue, säsong 1, avsnitt 2: Red gets a delivery

http://www.youtube.com/watch?v=7sx_3m-FhAI&feature=PlayList&p=k707-IeVBto 

Avsnitt  2 börjar med att  vi  får  se person orange och person mörkröd som springer mot person 

klarröd. Person klarröd som skriker skynda på damer det här är ingen Ice cream social.  Person 

mörkröd och person orange stannar framför person röd och vi får se Person mörkröd och person 

orange som tittar på varandra då person mörkröd säger frågande Ice cream social. Person klarröd 

säger då sluta med struntpratet ni två och fortsätter, kan någon gissa varför jag samlat er här idag? 

Vi får se person orange som svarar, är det för att kriget är slut och du ska skicka hem oss? Person 

klarröd säger då det är helt rätt, kriget är över och vi vann. Det visade sig att du är den stora hjälten 

och vi ska ha en parad för att hedra dig. Jag får köra ett utsmyckat fordon och Simmons(person 

mörkröd) här är ansvarig för konfettin. Person orange svarar, jag vet vad sarkasm är. Person klarröd 

svarar, för tusan soldat håll käften annars låter jag Simmons här skära halsen av dig medan du sover. 

Jag skulle göra det också svarar simmons. Jag vet att du skulle göra det Simmons du är en bra man. 

Person mörkröd fortsätter prata medan kameran visar honom i bild. 

 

Några saker idag damer, kommandot har bestämt att styrkan ska utökas här vid blood gulch outpost 

number one. Person orange säger, skit vi får en gröngöling. Det stämmer dead man, vår nya rekryt 

kommer vara här inom en vecka men idag fick vi vår första leverans från kommandot. Simmons 

och person orange tittar på varandra och vi får se person klarröd igen som säger: Lopez kom hit 

med fordonet. En bil kommer fram bakom person klarröd och stannar snett bakom honom. I bilen 

sitter en person med mörk rustning(Lopez). Vi får se Simmons och person orange som snabbt säger 

shotgun. Simmons säger det först och person orange låter sitt shotgun följas av ordet fuck. 

 

Vi får se person klarröd som säger, låt mig få presentera vårt nya lätta spaningsfordon. Den har 4 

tums pansarplåt, grym hjulupphägning en monterad kulspruta och platser för totalt tre passagerare. 

Mina herrar det här är M12L-RV, jag kallar den Warthog. SImmons frågar Varför Warthog sir? För 
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att  M12L-RV är  för  krångligt  att  säga.  Bilden visar  person orange som säger  Nej  men varför 

Warthog? den ser ju inte ut som en gris. Person klarröd, säg det där igen. Person orange, jag tycker 

den ser mer ut som en puma. Person klarröd, Vad i helvete är en puma? Simmons, du menar som 

skoföretaget?, Person orange, Nej som en puma, det är en stor katt som ett lejon. Person klarröd, du 

hittar på. Person orange, Nej jag säger ju att det är ett riktigt djur. Person klarröd, Simmons jag vill  

att du förgiftar Grifs(Person orange) nästa måltid. Simmons, Ja sir. Bilden visar person klarröd som 

går fram till fordonet och säger, Ser ni de här två krokarna? De ser ut som betar och vilket djur har 

betar? En valross svarar Grif. Sa jag inte åt dig att inte hitta på djur? säger person klarröd. 

 

Vi  får  se  de  tre  personerna  från distans  genom ett  kikarsikte  och bilden  byter  till  att  visa  två 

personer den ena med mörkblå rustning och den andra med ljusblå rustning. Person ljusblå säger; 

Vad är det där för något? Jag vet inte men det ser ut som om de har någon sorts bil där nere. Vi gör  

nog bäst i att ge oss tillbaka till basen för att rapportera säger person mörkblå. En bil, hur kan de ha 

fått en bil fäger person ljusblå. Vad klagar du på vi kommer få en stridsvagn i nästa försändelse 

säger person mörkblå. Vi kan inte ragga tjejer med en stridsvagn, person ljusblå. Du vet du vad du 

kan gnälla om allt eller hur? Vi kommer få en stridsvagn och du är orolig för att inte få några 

brudar. Vilka brudar ska vi ragga på och för det andra hur ska vi kunna ragga brudar med en bil som 

ser ut sådär? person mörkblå, Vad är det för bil? person ljusblå. Jag vet inte jag har aldrig sett en 

sådan bil förut, den liknar  en stor katt av något slag säger person mörkblå. De pausar för ett tag och 

vi ser båda personerna i bild. Ljusblå säger; Som en puma? Ja precis svarar person mörkblå. 

 

Vi kommer tillbaka till det röda gänget och får se person klarröd som säger; Så om ingen har några 

mer mytomspunna djur att föreslå som namn för det nya fordonet kommer vi kalla den Warthog. 

Hur låter det Grif? Ok sir inga fler förslag säger Grif. Är du säker? Vad tycker du om Big foot? Det  

är ok. Enhörning? Nej det är lugnt. Sasquatch? Leprecon inflikar Simmons. Chief(person klarröd) 

behöver ingen hjälp säger Grif. Fenix? säger chief. Hörrudu Simmons vad är namnet på den där 

mexikanska ödlan som dödade getter? Det torde vara Chupacabra. Hörru Grif chupagrejen hur låter 

det? avslutar Chief.
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Microsofts licensavtal

http://www.xbox.com/en-US/community/developer/rules.htm

Game Content Usage Rules

We know that people like you love our games and sometimes want to use things like gameplay 

footage, screenshots, music, and other elements of our games (“Game Content”) to make things like 

machinima, videos, and other cool things (your “Item” or “Items”). We’d like to make that easier 

for you. So long as you can respect these rules, you can use our Game Content to make your Items.

What can I do?

Here’s the magic words from our lawyers: so long as you respect these rules, Microsoft grants you a 

personal, non-exclusive, non-transferable license to use and display Game Content and to create 

derivative works based upon Game Content, strictly for noncommercial and personal use. We can 

revoke this limited use license at any time and for any reason.

If you share your Items with your friends or post them on your web site, then we’d also like you to 

include the following notice about the Game Content. You can put it in a README file, or on the  

web page from where it’s downloaded, or anywhere else that makes sense so long as anyone who 

sees your Item will also find this notice.

[The title of your Item] was created under Microsoft’s “Game Content Usage Rules” using assets 

from GAMENAME, © Microsoft Corporation.

You can also put a link to this page so people know what the Game Content Usage Rules are.

So what does that mean?

We're giving you some very broad rights to create and redistribute content. You don’t have to post 

the content on your own site – you can link to a third-party site containing your Items if you’d 

prefer to store them there.

And by the way, these Rules only cover games published by Microsoft Game Studios and where 

Microsoft owns the copyright. We can’t give you permission to use games from other publishers or 

games where Microsoft doesn’t own the IP. Sorry, but you’ll have to contact them for that. Where 

you see a link to this text on a game’s community website, then you’re good to go. As you can see, 

this will give you access to some of the most popular titles on the PC and Xbox 360, including:
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    * Age of Empires (all versions)

    * Flight Simulator (all versions)*

    * Forza Motorsport (all versions)*

    * Halo: Combat Evolved, Halo 2, and Halo 3

    * Kameo

    * Perfect Dark Zero

    * Project Gotham Racing (all versions)*

    * Rise of Nations (all versions)

    * Shadowrun

    * Viva Piñata

* Use of individual vehicles may require permission from their manufacturer.

For other Microsoft Game Studios games, you’ll want to look on the community website to see if  

there’s a link to these Rules. If there is, you’re good to go.

Are there restrictions?

It’s tough to predict everything people will do, but there are some things that you can be sure will 

get our attention.

    * You can’t reverse engineer our games to access the assets or otherwise do things that the games 

don’t normally permit in order to create your Items.

    * You can’t use Game Content to create pornographic or obscene Items, or anything that contains 

vulgar, racist, hateful, or otherwise objectionable content. We can’t help you much here except to 

say that just like the old saying goes, you know it when you see it.

    * You can’t sell or otherwise earn anything from your Items. We will let you have advertising on 

the page with the Item on it, but that’s it. That means you can’t sell your Item, post it on a site that 

requires subscription or other fees, solicit donations for your Item of any kind (even by PayPal), use 

it to enter a contest or sweepstakes, or post it on a page you use to sell other items (even if those  

other items have nothing to do with Game Content or Microsoft). This doesn’t restrict you from 

using your Item for film festivals – that’s not our intention, even if you get a prize for winning. But  

where someone is trying to promote their commercial venture (even just a commercial website) 

with a “machinima contest”, they need our permission to do this. If they’ve got our permission 

you’ll know…

93



    * You can’t necessarily use the soundtracks or audio effects from the original game. We often 

license those from third parties and don’t have the rights to pass them on to you. We might mention 

on the community website for a particular game whether you have these rights, so you’d do well to  

check. And you might need permission from a third party, especially for games with licensed music. 

But we’ll confirm right here that the music from Halo 3 is available for your use in non-profit 

ventures thanks to an arrangement with O’Donnell/Salvatori, Inc., composers of this iconic theme.

    * You can’t infringe anyone’s IP rights in your Item, even if the IP rights being infringed don’t  

belong to Microsoft. Among other things that means you can’t use any of Microsoft’s trademarked 

logos  or  names  except  in  the  ways  described  in  the  pages  linked  from 

www.microsoft.com/trademarks.

    * If you add to the game universe or expand on the story told in the game with “lost chapters” or  

back story or anything like that, distribution of your Item in any form constitutes a grant by you of a 

royalty-free, non-exclusive, worldwide, license to Microsoft and any of Microsoft’s partners to use 

that Item for any purpose and without obligation to pay you anything or credit you. (Sorry, but our 

lawyers tell us we need to do this in order to avoid frivolous lawsuits.)

    * If you grant anyone the right to build on your Item, anything they create will be governed by  

these Rules too and we’re leaving it up to you to tell them. We don’t mind if other people help you 

out, but you have to be clear with them that it’s not you giving permission, it’s us. (That’s how we 

make sure everyone plays by the same rules.)

If you do any of these things, it’s not impossible that you’ll hear from Microsoft’s lawyers who may 

tell you that you have to stop distributing your Items right away, or who may tell you that you need 

a commercial license, or who may have other comments. If you think it’s tough to predict what 

people will do with game content, imagine trying to peer into the mind of a lawyer…

There’s still a way to do some of these things we’ve excluded, but you have to contact us for a  

commercial license. If you’re interested in doing that, send a mail to gamevids*at*microsoft.com. 

(And it’s not that we hate the word “machinima” and are trying to rename it into “gamevids” – this 

is related to a character limit issue on our server side for automated aliases, not a nefarious plot to 

rename anything.) And if you’re running a real festival, we’d like to discuss with you because you’ll 

probably want to do things like redistribute festival DVDs and the like, and we want to help you 

take care of that.

Thanks, and have fun!
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Blizzards licensavtal

http://www.worldofwarcraft.com/community/machinima/letter.html

Letter to the Machinimators of the world

Blizzard Entertainment strongly supports the efforts its  World of Warcraft  community members 

who produce 'Machinima*' movies (referred to hereafter as a "Production") using video images, 

footage, music, sounds, speech, or other assets from its copyrighted products, including "World of 

Warcraft", subject to a few conditions.

The Fundamental Rule

First and foremost, Blizzard Entertainment requires that the use of World of Warcraft and other 

Blizzard products must be limited to non-commercial purposes.

What this means for the artist

As a  community  machinima artist,  you are  permitted  to  create  machinima productions,  and to 

distribute them freely on your website, or on other websites where viewers can freely view your 

Production.

Limitation of Usage

Neither you (the Machinima artist) nor the operator of any website where your Production(s) may 

be viewed can force a viewer to pay a "fee" to be able to view your Production(s).

Regarding "Premium Access" Content

We understand that many third party websites have a "free" method to see their machinima content, 

as well as a 'premium' membership service that allows for speedier viewing.

For clarity, please note that as long as the website that hosts your Production provides a free method 

to allow viewers to see the Production, Blizzard Entertainment will not object to your Production 

being hosted on that site, regardless of the site's "for pay" premium service plans.

Your Production cannot be sold

Note that Blizzard Entertainment's restriction that Productions be limited to "non commercial" uses 

also means that you may not license a Production you have created to another company for a fee, or 

any other form of compensation, without specific written permission from Blizzard Entertainment 
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to do so. Blizzard Entertainment reserves the right to use World of Warcraft for all commercial 

purposes.

These permissions and endorsements apply only to "T" rated Productions

To maintain and protect the image of our games, Blizzard also requires that Productions maintain 

the "T" rating that has been given to World of Warcraft by the ESRB, and similar ratings received 

from other ratings boards around the world, and that these standards are taken into account during 

the creation of your Production.

Blizzard support of Film Festivals, Contests, and Broadcast opportunities

If you have created a Production that meets the guidelines above that you would like to enter into a 

film competition or festival, or if you encounter the opportunity to have your Production shown on 

television, Blizzard Entertainment is happy to support your efforts by, pending review and approval 

of your Production, providing a content use license for your Production.

If  you are  a  website  operator,  film festival  organizer,  or  broadcaster  and you are  interested  in 

running a "Machinima contest," where WoW Machinima will be allowed entry into the contest, we 

are happy to inform you that Blizzard allows websites, Film Festivals, and Broadcasters to run 

machinima contests as long as the "total prize package"(cash and prizes) for the contest does not 

exceed $500.00 USD. If,  however,  you are interested in running a machinima contest  that will 

feature WoW machinima where the total value (cash and prizes) of all of the prizes exceeds $500.00 

USD, you will need to obtain a license from Blizzard in order to hold the contest.

What is a content use license?

In the event that you are required to prove to the contest organizer, festival committee, or television 

broadcaster that you have Blizzard Entertainment's permission to use the images or video from 

World of Warcraft that appear in your Production, a content use license is provided. This license 

serves to prove you have the rights to use your Production materials specifically for that event.

Important note

A content  use  license  is  not  unlimited:  it  permits  the  use  of  the  Blizzard  materials  in  your 

Production only for the 'event' that the license has been issued for, and in the specific methods 

outlined in the license.
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Educational Use of Production Materials

Blizzard Entertainment supports the use of its game assets for educational purposes, and you are 

welcome and  encouraged  to  create  a  Production  for  a  school  project,  master's  thesis,  etc.  All 

limitations above still apply to Productions created for educational purposes.

Inclusion of Sponsor Names, Logos, or Affiliates

Knowing that there are organizations out there willing and ready to support artists in the Machinima 

community,  the mentioning of artist  or contest  sponsors,  through methods such as logos at  the 

beginning of the production, or the verbal mentioning of sponsor names, is permissible.

However, to keep each Production in the fair-use scope of non-commercial material, you may not 

include more than 10 seconds total of sponsor promotion per Production. Additionally you must 

visually include the text "Sponsored By" when being displayed. Simple text 'credits', included at the 

end of your Production and unaccompanied by logos, slogans, or other methods of visual isolation, 

are not bound by this restriction.

For further information

In  the  event  that  you  have  any  questions  about  your  Production  in  regards  to  Blizzard 

Entertainment's  Machinima  guidelines  above,  feel  free  to  send  us  a  note  at 

machinima@blizzard.com.
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