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Abstract 

Ragnarök Online a place on the net, an online game, where people from all over 

the world meet and interact. In this meeting the virtual environment of Ragnarök 

Online is created. Because it’s in the meeting between people this virtual place is 

founded. The goal of this essay is to show how people interact in, and create this 

place on the net. Why do people spend time in virtual environments? Is it any 

different to act in a virtual environment? These are some of the questions we will 

meet in the text. This we will do together whit the inhabitants of this place, we 

will fight, hunt and make hats – together we will explore the virtual environment 

of Ragnarök Online. 

 

Abstract 

Ragnarök Online en plats på nätet, ett online-spel, där människor från hela världen 

möts och samverkar. Det är i detta möte personer emellan som den virtuella 

miljön Ragnarök Online skapas. Målet med denna uppsats är att visa på hur 

människor interagerar i, och skapar denna plats på nätet. Varför spenderar folk tid 

i virtuella miljöer? Är det annorlunda att agera i en virtuell miljö? Dessa är några 

av de frågor vi kommer att möta i texten. Detta kommer vi att göra tillsammans 

med invånarna i Ragnarök Online, med dem kommer vi att slåss, jaga och göra 

hattar. Tillsammans kommer vi att utforska den virtuella miljön av Ragnarök 

Online. 
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“…since people find virtual worlds meaningful sites for social action, cultures in 

virtual worlds exist whether we like it or not; our task as ethnographers is to study 

them.” (Boellstorff 2010:62) 
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En Plats på nätet
1
 

Deltagande Observation i den virtuella miljön Ragnarök Online 

 

En Präst kallad Jung går långsamt över torget i Lunette
2
, Barden Freud 

kommer efter, de försvinner in i en affär där man kan köpa grundläggande 

saker så som pilar och skor – ting man behöver i Ragnarök Online. Framför 

mig sitter en grupp som planerar en utflykt. De är fem personer en Präst: en 

korsriddare, en trollkarl, en professor och en trubadur
3
. De planerar att ta sig 

till Endless tower, ett torn där man måste kämpa sig genom varje våning för 

att nå toppen. Tornet är bland de svåraste platserna i Ragnarök Online så 

gruppen framför mig planerar noga vad de behöver ha med sig på äventyret. 

På andra sidan torget står tre personer som verkar diskutera priset på ett par 

skor (i Ragnarök Online) samtidigt som de jämför vilken mat de ska äta idag. 

Connie från Singapore ska tydligen äta fisk med någon sås, Nammy från 

Manilla ska bara gå ner till närmaste gatustånd och se vad som finns och 

Sound från New York vill ha ramen
4
. De kommer överens om att ses om 40 

minuter, de sätter sig ner och sätter upp skyltar
5

 , där det 

står: ”FoOd” ”namnamnam” och ”brb later”. Torget är stort, förmodligen 

som en halv fotbollsplan, men bara ena halvan av den används och andra 

halvan är tom yta. Marken är stenlagd, inte kullersten utan plattor i olika 

storlekar. Här och var är bänkar utplacerade och kring dem står det krukor 

med blommor i. Till vänster av torget finns en liten trädgårds-labyrint med 

träd och en damm med fisk i. Det måste vara en liten bris i luften för löven 

rör på sig
6
. 

En person börjar skrika
7
 att han vill sälja Freyas tröja, han gör detta 

upprepade gånger. Detta irriterar många på platsen vilket resulterar i att de 

upplyser denna person om att man inte spammar chatten – ”om du vill sälja 

något sätt upp en skylt eller säg det en gång inte 20 i rad”. Då personen inte 

slutar kommer en Game Master
8
 och säger till honom, efter detta slutar han 

att skrika i chatten. Irritationen kring denna personens moraliska brott ligger 

                                                 
1
 Titeln ”En Plats på nätet” hänvisar till platsen Ragnarök Online i sin helhet, dvs. jag menar inte att det endast 

finns en plats i Ragnarök Online utan att Ragnarök Online som virtuell miljö är en plats på nätet. 
2
 Huvudstaden i Fimit, en Ragnarök Online server. 

3
 Kombinationen av olika klasser är viktig när man är ute på uppdrag, deras kombination är väldig bra. 

4
 Varför jag här nämner var de kommer ifrån är endast för att exemplifiera det mångkulturella mötet som äger 

rum i Ragnarök Online. 
5
 Se kapitel sex AFK. I Ragnarök Online kan man skapa en skylt som alla ser, i denna kan man skriva små 

budskap eller medelande om var man är eller gör. 
6
 Vind, känslor, man fyller ut saknade sinnesintryck under agerandet i en virtuell miljö. 

7
 Med skrika menas att personen återupprepade gånger skriver i en chat vars text syns för alla på samma plats. 

Ytterligare förstärks budskapet av att skrika genom att använda stora bokstäver och utropstecken (!). 
8
 GM, Game Master är administratörer för miljön och i viss mån en form av moralisk polis. 
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kvar ett tag och flertalet personer hävdar att han inte är i deras Guild
9
, ingen 

vill behöva skämmas för att de är vän med någon som beter sig så dåligt. 

En alkemist börjar göra olika typer av dricka, det ser fint ut när hon utför sitt 

jobb, när alkemisten blandar ingredienserna börjar hela himlen fyllas av 

svävande körsbärsblommor. Folk undrar vad hon gör, hon svarar bara ”blå 

dryck”
10

, genast börjar personer fråga vad de kostar att köpa dem, det visar 

sig att de inte är till salu utan till hennes Guild i WoE
11

. Genast börjar ett 

ordkrig kring vem som kommer vinna WoE:t senare den eftermiddagen. 

Det är inte hatiskt utan sker i en skämtsam ton, trots att de faktiskt säger att 

de ska döda varandra, men det är ju en virtuell miljö. Ingen kommer dö av 

det ”på riktigt”. Det ropas ut att det kommer vara kurragömma i en annan 

stad
12

, snabbt börjar folk åka dit. Kvar sitter jag och skådar ut över ett 

nästan tomt torg, bara de som gick och åt är kvar plus några köpmän som 

står och säljer saker i sina affärer. Musiken ljuder på, lugnt. Kanske ska jag 

med åka på kurragömman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Se kapitel fyra Guild. 

10
 Blå dryck ger karaktären energi till att utföra magiska attacker och kunskaper. Det finns utöver magisk attack 

kroppslig attack, det är när man anfaller med svärd, pilbåge eller dylikt direkt. 
11

 Se kapitel 3 Guild. 
12

 Kurragömma här menas att en GM gömmer sig i en stad och den som hittar denna får ett pris. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Föregående observation är från onlinespelet Ragnarök Online
13

, en virtuell miljö
14

 

där människor agerar och upplever saker tillsammans. Denna text, som handlar 

om Ragnarök Online, är ämnad att belysa den sociala människan i spelet, och 

därigenom också ge en djupare förståelse för hur spelet som sådant byggs upp av 

de människor som agerar i det.   

Ragnarök Online är ett massively multiplayer online game (mmog), vilket innebär 

att människor över hela världen kopplar upp sig mot en virtuell miljö, och verkar i 

denna miljö genom att ta del av de möjligheter som finns i den. I denna uppsats 

demonstreras människors interaktion och samverkan i den virtuella miljön 

Ragnarök Online och vad som i grund och botten gör den virtuella miljön till en 

plats där människor vistas. Och alla platser där människor vistas är möjliga fält för 

socialantropologi. 

Som spel går Ragnarök Online kortfattat ut på att klicka sig fram i den virtuella 

miljön för att slås mot monster och samla på sig olika saker och föremål. Men 

liksom i många andra virtuella miljöer är själva spelmomentet inte den enda 

anledningen till att människor väljer att vistas i Ragnarök Online. Att socialisera 

med andra personer är en lika stor, om inte större, anledning till att personer 

spenderar tid i virtuella miljöer, och detta gäller inte minst Ragnarök Online. 

Denna studie tar sin utgångspunkt i tanken att vad som skapar dynamik i virtuella 

miljöer och här specifikt Ragnarök Online, precis som i det icke-virtuella, är de 

individer som agerar i och på platsen. Därmed är det dessa personer som skapar 

den virtuella miljön. I mötet mellan människor skapas så en plats, denna plats 

skapas genom dynamiken i den mänskliga interaktionen. Denna dynamik, 

interaktion och verkan av människor i den virtuella miljön Ragnarök Online – det 

är vad denna text har i syfte att visa. 

Utifrån denna utgångspunkt frågade jag mig: Är det verkligen så annorlunda? – 

Skiljer sig människors agerande i virtuella miljöer från agerandet i icke-virtuella 

miljöer? Är människors agerande som sådant annorlunda i virtuella miljöer? Är 

det överhuvudtaget rimligt att tala om virtuella miljöer som någonting 'overkligt', 

som nödvändigtvis måste ställas i motsats till 'verkligheten'? Om platser skapas 

genom mötet mellan människor, deras interaktion och verkan, samverkan och 

verksamhet, är då inte platser lika verkliga i den virtuella miljön som i den icke-

virtuella? Kort sagt, är det verkligen så annorlunda att vistas i virtuella miljöer? 

                                                 
13

 Ragnarök Online är ett MMOG – Masively Multiplayer Online Game. 
14

 Virtuell miljö är en datorgenererad visuell miljö på internet. Många forskare använder termen ”virtuell värld”, 

vilket jag ej gör då jag menar på att det endast finns en värld som både virtuellt och icke-virtuellt är del av. Därav 

brukar jag begreppet virtuell miljö, då detta mer hänsyftar till att det handlar om en skapad plats. 
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Dessa frågor mynnar ut i en sökan efter att finna ett perspektiv som skulle kunna 

passa väl för studier av virtuella miljöer. Med utgångspunkt i att människor 

genom interaktion och verkan i mötet skapar nya platser, har jag valt att undersöka 

dessa frågor utifrån det antropologiska perspektivet av plats. Detta är av intresse 

för socialantropologiska studier av virtuella miljöer är fortfarande ett relativt 

outforskat fält, både när det rör de metodiska aspekterna som de kulturella 

rörelserna som sker på dessa platser. 

 

1.2 Urval av tidigare forskning 

Tom Boellstorff
15

 skrev 2008 Coming of age in Second Life. Denna bok är 

banbrytande då han utför hela fältarbetet i den virtuella miljön Second Life. 

Boellstorff framhåller att virtuella miljöer är kulturella platser som förverkligas 

genom interaktion över internet, och detta är en syn jag håller med om (Boellstroff 

2010:17). Vad Boellstroff visar är att människor kan interagera via teknik utan att 

problematisera detta. Han ställer sig aldrig frågan om vem det är han pratar med i 

Second Life eller vad denna person gör off-line, utan utgår hela tiden från 

personen så som den manifesterar sig via sin avatar
16

(Boellstorff 2010:61). Likväl 

som Boellstorff studie är nyskapande, får den ses som en utgångspunkt för hur en 

socialantropolog kan bemöta en virtuell miljö. 

Cecilia Pierces
17

 bok Communites at play (2009) skrivs ur ett annat perspektiv än 

Boellstorffs. Hon följer en grupp människor vars spel, Uru, tas bort, och 

undersöker hur dessa lever i en diaspora på internet. Hennes fokus blir därmed 

mycket känslosamt, då hon huvudsakligen tar sin utgångspunkt i hur personerna 

mår, och vad har de för relation till spelet. Pierce tar upp och behandlar känslor på 

ett tydligare vis än Boellstorff. 

T. L Taylor
18

 skrev 2006 Play Between worlds. Denna bok är baserad på ett 

flerårigt fältarbete i online-spelet EverQuest. Taylor både spelar och reser runt 

USA för att träffa spelarna. Hennes studie blandar spelhistoria och möten med 

personerna hon spelat tillsammans med. Genom bruk och inspiration av bl.a. 

Bourdieu och Mauss
19

 visar hon att man kan ha en relation med och via en grafisk 

kropp (avatar) (Taylor 2006:117). Dock är hennes fokus relativt kategoriserande – 

                                                 
15

 Tom Boellstorff är Professor i socialantropologi på Irvine universitet som är en del av Kalifornia universitet i 

USA  
16

 Avatar betyder gudomlighet nerstigen till jorden i en kropp. På 80-talet började ordet användas som 

representation för en människa i ett datorprogram (Pearce 2009:21). Varför ordet Avatar valdes är svårt att säga 

men man bör nog inte se det människliga agerandet i virtuella miljöer som gudomligt. 
17

 Cecilia Pierce är assisterade professor emeritus vid Birmingham universitet i Alabama USA. 
18

 T. L Taylor är assisterand professor vid IT universitetet i Köpenhamn (Hon är amerikan som jobbar i Danmark 

och bor i Sverige). 
19

 Pierre Bourdieu (1930 – 2002) fransk filosof och social antropolog. Marcel Mauss (1872 – 1950) franska 

filosof och sociolog. 
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hon klassificerar olika speltyper och olika typer av vardagsliv för spelare på en 

nästintill överdriven nivå. 

Min studie är till mycket inspirerad av Boellstorff stil, som i synnerhet 

kännetecknas av att vara i den virtuella miljön och låta den vara tillräcklig i sig, 

utan att fråga om kön, etnicitet etc., och istället ta varat för ett vara (i den virtuella 

miljön). Boellstorffs metodologiska hållning har inspirerat mig, inte minst för att 

han framhåller vikten av att inte snärja in fältarbetet i teoretiska antaganden, utan 

istället sträva efter en så avskalad återgivning av människors vistelse i den 

virtuella miljön som möjligt. 

Medan Boellstorff har inspirerat till den metodologiska hållningen för denna 

studie, har Pierce inspirerat till yttringar av känslor i virtuella miljöer. Taylor, å sin 

sida, visar på hur ett längre fältarbete kan fungera i en virtuell miljö (hennes 

arbete i EverQuest sträckte sig över en period av 5-6 år), och hennes insatthet i 

alla fält rörande virtuella miljöer, från datorernas utveckling till avatarers 

uppkomst, ger hennes ord tyngd. Den mångfald av olika infallsvinklar dessa 

forskare bidragit med vad det gäller studiet av virtuella miljöer överlag har gett 

mig en mer övergripande syn på virtuella miljöer i helhet. 

 

1.3 Metod, hur ska platsen visas? 

I följande kapitel behandlas först metoden deltagande observation så som den 

manifesterar sig i detta arbete (1.3.1). Sedan går jag igenom hur insamlingen av 

empirin gått till väga (1.3.2, 1.3.3, 1.3.4). Därefter behandlar jag det teoretiska 

paraply jag använt mig av (1.4). Avslutningsvis har jag en komprimerad 

sammanfattning av metod avsnittet (1.5) och en kort disposition av uppsatsen 

(1.6).   

 

1.3.1 Deltagande observation 

Den vanligaste socialantropologiska metoden för fältarbeten är deltagande 

observation, och det är också den metod jag använt mig av i följande studie, men 

socialantropologi kan utföras utan deltagande observation, metoden är så att säga 

inte synonym med socialantropologi. Deltagande observation innebär att man tar 

del av vardagen på den plats man studerar. Detta till skillnad från ifall man utför 

intervjuer och/eller observationer utan det deltagande momentet. Deltagande 

observation är metoden för jag agerar med och i platsen, för att på sådant sätt få 

en insyn i vardagen.  

Jag har i den här studien deltagit i den virtuella miljön Ragnarök Online, och jag 

har funnit att människor agerar fritt och oproblematiskt i miljön. Denna text syftar 

till att framhålla att det är deltagarna (spelarna) som skapar miljön. Detta har jag 
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gjort genom deltagande observation och socialantropologins klassiska strävan att, 

som Malinowski
20

 uttrycker det, ”… briefly, to grasp the natives Point of view, his 

relation to life, to realize his vision of his world.” (Malinowski [1922] 1984:25). 

Malinowski kan ses som den som förde fram deltagande observation som metod 

för socialantropologiska studier under det tidiga 1900-talet, dock kan ingen enligt 

mig påstås vara grundaren av denna metod, då den hela tiden (även på 

Malinovskis tid) har utvecklats och ändrats utefter behov. Deltagande observation 

som metod för att belysa en kultur kan tydlig ses redan hos Frank Cushing
21

 under 

senare hälften av 1800-talet: “These ceremonials and tribal hunts are more and 

more rarely observed… I hope during the coming winter to be enabled, not only 

to witness one of these observances, but also to join in it; a privilege which will be 

granted to me on account of my membership in the order of the priesthood of the 

Bow” (Cushing 1883:28). Cushing demonsterar att det är genom att leva med och 

i en kultur som man får tillgång till vardagens händelser (Cushing 1886:10). 

Cushing själv levde och verkade med Zuni-stammen i Nordamerika under flera år. 

Han skapade aldrig något namn för sin deltagande observation, men arbetade 

onekligen utifrån ett liknade förhållningssätt. 

För att få en givande deltagande observation måste man agera och samverka med 

de människor som vistas på platsen för studiumet. För min del innebar detta att 

sitta inloggad i Ragnarök Online ibland 10 timmar och mer per dag för att komma 

in i gruppen. Jag själv trodde att det skulle vara mycket spelande, Ragnarök 

Online är ändå ett spel där människor tillsammans jagar monster för att samla på 

sig olika saker. Men majoriteten av tiden har jag bara suttit och pratat med 

människor, eller varit ute på oändliga vandringar tillsammans med någon för att 

göra virtuella hattar. 

Som metod går deltagande observation ut på att man som forskare observerar sitt 

studerade objekt samtidigt som man också deltar i det. Det finns inga generella 

regler för hur metoden för fältarbetet tillämpas i en virtuell miljö – bara för att det 

är en virtuell miljö blir det inte enklare att generalisera det mänskliga uttrycket. 

Personer agerar högst individuellt i Ragnarök Online, och det är lite av en plats 

som är där, men inte här, men alltid en plats. Detta är en av aspekterna som önskas 

visas i denna text. 

Deltagande observation i virtuella miljöer skiljer sig från deltagande observation i 

icke-virtuell miljöer i framförallt två avseenden. Det första är att jag kan utföra 

fältarbetet varifrån som helst, bara jag har tillgång till en dator, rätt program och 

internetuppkoppling. Detta kan definieras som en tillgänglighetsaspekt 

beträffande fältet. Den andra skillnaden är hur enkelt det är att sammanställa 

                                                 
20

 Bronisław Malinowski (1884 – 1942) brittisk socialantropolog främst berömd för sitt arbete i Melanesien 

(Trobiandöarna). 
21

 Frank Cushing (1857 – 1900) amerikansk etnolog som var bland de första att bruka en form av deltagande 

observation som metod. Rörande Cushing bör även en etiks sida belysas. Den av att han ej agerade öppet bland 

Zuni så som forskare och när han senare skrev om sin kunskap i stor utsträckning svek Zuni som införlivat 

honom i sina ritualer och mystik. 
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intervjuer. Allt som sägs i Ragnarök Online kan sparas som en textfil på din dator 

genom kommandot ”/savechat” (detta är generellt för studier i virtuella miljöer, 

även om kommandot för att spara dialoger kan variera).  

Som påpekas av både Boellstorff och Pearce bidrar denna tidsbesparande enkelhet 

i att kunna spara dialoger till att ett starkare fokus kan läggas på andra aspekter av 

den deltagande observationens 'fun and games'
22

 (Boellstorff, 2008: 71; Pearce, 

2009: 196). För det är ur dunklet av de vardagliga situationerna man kan möta de 

stunder då platsen man studerar plötsligt uppenbaras för en, och endast genom tid 

och social verkan kan det fält som man är verksam inom öppna upp sig. Så lek, 

snacka strunt, umgås, men håll uppmärksamheten öppen för att en dörr till 

kunskap och insikt plötsligt kan dyka upp! 

Både vad gäller den grundläggande frågeställningen, såväl som metoden, utgår jag 

från ett liknande förhållningssätt som Boellstorff. Detta förhållningssätt vilar i en 

mycket enkel, men omfattande, fråga: ”What can ethnography tell us about virtual 

worlds?” (Boellstorff 2010:61). Därtill ställer jag mig frågan om det verkligen är 

så annorlunda att vistas i den virtuella världen, till skillnad från den icke-virtuella, 

och jag söker ett perspektiv som belyser faktumet av mänsklig interaktion i en 

virtuell miljö. I slutändan har därmed min studie ett skilt fokus från Boellstorff 

studie. Jag intresserar mig lika mycket för att finna en god metod och teori för en 

virtuell studie som jag gör för att belysa min frågeställning. Här i inledningen 

fokuserar jag på att bygga ett ramverk kring teorin och metoden som används i 

studien. Följande delkapitel behandlar den metod jag brukat för att finna kunskap 

och inspiration under det deltagande momentet. 

 

1.3.2 Rich Points som verktyg för insamling av empiri 

Den metodologiska utgångspunkten är deltagande observation - att vara på plats. 

För att sedan kunna hantera alla intryck behövs verktyg som gör att man 

uppmärksammar detaljer för ens utstakade studie. I sökan efter ett sådant verktyg 

tar jag inspiration från Michael Agar
23

. 

För att kunna börja studien behövs tre ting. För det första behövs ett fält för 

studien, annars har man ingenstans att vara deltagande på, (här inräknar jag 

faktorer såsom att ta sig till platsen och delta i vardagliga situationer). Men att 

bara deltaga gör det ytterst svårt att sammanställa någon form av information, 

därmed behövs även ett visst fokus. Detta fokus avgränsas av studiens syfte och 

frågeställningar. Slutligen behövs verktyg för att uppmärksamma den information 

forskaren söker, och mitt verktyg har jag tagit från Agar – nämligen Rich Points 

(Agar 1996:32). 

                                                 
22

 Både Boellstorff och Pearce behandlar och använder detta uttryck för att smidigt exemplifiera vad man gör i 

den deltagande observationen, nämligen socialiserar. 
23

 Michael Agar, lingvist och socialantropolog. Är en högt ansedd frilansande forskare. 
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Rich Points är situationer som ger en ”aaahaa-upplevelse”, och må öppna upp ens 

studie ytterligare. Rich Points är dörrar vidare i vad man söker finna. Inbyggt i 

detta är en öppenhet mot att inte vara ”stel” i sitt utstakade syfte eller 

frågeställning, utan snarare vara tydlig med vad man vill förmedla i det stora hela 

(för dig själv som forskare, detta handlar inte om slutprodukten). Med detta menas 

att vad man trodde sig söka kanske inte var X utan Y (Agar 1996:31ff). Exempel, 

jag söker i denna text utifrån mitt syfte finna mänsklig interaktion och helt enkelt 

hur människor hanterar en virtuell miljö, i mitt fall Ragnarök Online. När jag 

deltar i miljön tänker jag att jag ska finna situationer som visar på detta, men om 

jag när jag börjar studien, tror att jag redan vet vilka situationer som är ”de rätta” 

för att samla på mig information, kommer mycket rinna mig förbi. Därför måste 

en öppenhet för ändringar vara närvarande. Har jag ej denna öppenhet kommer 

dessa Rich Points glida mig förbi, då jag stirrar mig blind på det syfte som jag 

skapade innan själva studien. 

Detta förvandlar, enligt mig, en företeelse så som Rich Points till en metod för att 

finna information. När Rich Points blir en metod förvandlas det även till en teori. 

För idén är att forskaren via dessa dörrar kan finna information som belyser det 

studerade objektet ifråga, och till vad tjänar teori om inte just att belysa någonting 

och låta det synas? Tillsammans med deltagande observation agerar Rich Points 

som en bakomliggande teori om hur en studie kan genomföras. 

Ett exempel på detta kan ses i följande dialog som handlade om huruvida jag fick 

använda Pain som informant i min studie. Rad tre hade lätt glidit en förbi i 

diskussionen, men då jag förberett mig för svängningar i informationen hade jag 

en öppenhet gentemot Rich Points, och tack vare detta kunde jag bejaka vikten av 

detta uttalande. 

- Im a nurse you know (Pain) 

- umm you told me (jag) 

- To be honest I don’t feel like nurse, I feel more like Sniper = P 
24

 (Pain) 

- Have you read my mail? (Pain) (utdrag av detta e-post kan ses I delkapitel 2.4 

ingång virtuellt) 

- haha can be good to have nursing skills as a Sniper to ^^, yhee read your mail (jag) 

- Nice story, can I use it in my study? (jag) 

- if you think its any good sure = ) (Pain) 

- thx mate /no1 (jag) 

” To be honest I don’t feel like nurse, I feel more like Sniper = P” 

Detta är ett exempel på en Rich Point. En studie som lade stark fokus på 

förutbestämda antaganden om studiens syfte hade kört vidare på en jakt efter 

exakta svar på sina frågeställningar. Men en öppenhet gentemot omgivningen 

gjorde att diskussionen om deltagande i studien istället blev en ingång till en 

                                                 
24

 Sniper, en klass i Ragnarök som är en pilbågeskaraktär. Denna karaktär (Sniper) är en karaktär som Pain är bra 

på. 
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reflektion kring varat och verkandet i Ragnarök Online. Denna reflektion som 

följde av denna Rich Point är i stort hela aspekten av verkande/agerade i 

Ragnarök Online som en oproblematisk aktion utifrån deltatagarnas perspektiv. 

I mycket handlar Rich Points om att lyssna och betrakta miljön man är i. På så sätt 

är det ett utmärkt verktyg för att öppna upp och underbygga den deltagande 

observationen med teoretiska infallsvinklar, samt upprätthålla den öppenheten 

gentemot omgivningen som är så avgörande för en grundligt utförd deltagande 

observation. Rich Points väljs som verktyg då det är öppet och intuitivt, istället för 

att arbeta med ramar utifrån idéer av kvalitativ studie eller anamma tidigare 

forskares empiri kategoriseringssystem - väljer jag Rich Points som ledhäst. Jag 

ser Rich Points som ett öppnare alternativ, om än möjligen något mer krävande än 

ett mer färdigt analytisk redskap, och med andra ord prioriterar jag öppenhet och 

intuition mer än tidsbesparande verktyg. 

 

1.3.3 Insamlande och bearbetande av data 

Vad jag, den som studerar, gör, är att titta på mitt fält och personerna där, för att 

sedan i text förmedla och förklara vad jag sett (Gray 1999:442). För denna studie 

har kärnan av empiri samlats in genom deltagande observation i den virtuella 

miljön Ragnarök Online, empirin är mycket av slaget att jag agerat tillsammans 

med olika personer i miljön. Genom spelmoment och socialisering i spelet 

skapade jag relationer som senare kunde användas för intervjuer. Dessa intervjuer 

följde ingen form av mall, utan beroende på stämning, situation och personen jag 

diskuterade med, valdes ämnet för intervjun. Som komplement till dessa 

ostrukturerade intervjuer arbetade jag med frågeformulär som jag lade upp på 

forum (på internet) som tillhörde den servern jag arbetade på. Svarsfrekvensen på 

dessa varierade, men gav grundläggande information som jag sedan kunde arbeta 

vidare med i mina intervjuer. Tillsammans byggde dessa kanaler upp en bas av 

information. Jag brukade ingen direkt intervjuteknik, snarare utgick jag från vad 

som skulle beskrivas som en attityd (en attityd som kännetecknas av att vara 

öppen för Rich Points). Vad som drev mina intervjuer och ämnet för 

diskussionerna framåt var att Rich Points stundom dök upp
25

, och för att 

uppmärksamma dessa stunder, var just öppenheten för att dessa kan dyka upp av 

högsta vikt. 

För att sedan gå vidare med texten lät jag analysen av empirin grunda sig ur Rich 

Points. Studien började endast med frågan och önskan att visa på mänsklig 

interaktion i Ragnarök Online. Intervjuer och observationer ledde slutligen via 

Rich Points och intuition fram till fyra fält eller infallsvinklar som jag sedan 

kunde bygga analysen av materialet vidare på, ur dessa växte mina 

frågeställningar fram. Frågor som sedan arbetade tillbaks mot infallsvinklarna och 

                                                 
25

 Se Agar, 1996:31 ff. 
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gav dem struktur. De fyra infallsvinklarna är; Orientering i den virtuella miljön, 

skapa sociala band, hur man representerar sig i miljön och status
26

 samt 

annorlunda.  

Med dessa infallsvinklar har texten växt fram, jag studerade mina transkriptioner 

och observationer och sorterade in dem i dessa fyra olika fack. Hur kapitlen växte 

fram är grundat i materialet och inte tvärtom, och inget kapitel behandlar 

uteslutande en av de fyra infallsvinklarna, men de fyra infallsvinklarna är olika 

starka i de olika kapitlen
27

. Min analysprocess är en fortsättning på Rich Points 

och intuition och den slutgiltiga produkten är denna text. En ytterligare aspekt till 

analysprocessen är den underliggande sökan efter ett perspektiv som agerar väl i 

virtuella miljöer, perspektivet av plats växte fram under studiens gång och omslöt 

och strukturerade källmaterialet.  

Metoden är deltagande observation, och verktyget för att finna information är 

Rich Points. Precis som en icke-virtuell studie bör belysa hur forskaren når sitt fält, 

bör en virtuell studie göra det likaså. Nästa delkapitel behandlar hur jag som 

forskare nådde fältet Ragnarök Online, den virtuella miljön. 

 

1.3.4 Ingång virtuell 

Jag utför studien, jag är i det deltagande momentet via en Avatar. Det är en 

karaktär gjord av en programmerarare någon gång i tiden. Denna representation 

av mig är Jag – den är min karaktär, mitt ansikte utåt. Det är också i skepnad av 

denna karaktär jag har lärt känna mina informanter. Mina informanter känner mig 

inte som Telly Gäfvert, utan som Prästen Plant. Via denna avatar har jag varit 

verksam, socialiserat, spelat och bara varit i miljön. Denna nyans av att finna 

rapport
28

 via en avatar gör att man undrar hur det kommer sig att människan kan 

hantera denna teknologi så, ja ”naturligt”. För genom agerande i den virtuella 

miljön upptäckte jag, liksom långtida forskare inom fältet, såsom Boellstorff, att 

det inte finns en gräns mellan ”verklighet” och ”fiktion” (Boellstorff 2008:4). Vad 

som händer i den virtuella miljön är verkligt, men för den sakens skull är det inte 

den fysiska verkligheten (Gunkel 2010). Med detta menas att verkligt blir den 

plats där man verkar, med andra ord där man är verksam. 

Vilket fält socialantropologen än går in i, måste denna förhålla sig till sin 

omgivning och försöka att ej stöta sig med de personer som lever i den miljön, 

även så i en virtuell miljö. Taylor beskriver i sin studie Play between words, hur 

hon i början valde en avatar (karaktär) i spelet som kunde agera mycket ensam i 

                                                 
26

 Att representation och status agerar under samma kategori är för att status växte fram ur representationen men 

aldrig avknoppade sig fullt ut, utan de har arbetat bättre under samma kategori då de är så sammanlänkande. 
27

 De olika kapitelen indelade efter fokus inriktningar. Orientering i den virtuella miljön – kapitel 2, skapa 

sociala band – kapitel 3, hur man representerar sig i miljön och status – kapitel 4, annorlunda – kapitel 5. 
28

 Rapport: antropologiskt fackord som enkelt betyder ”förbindelse” mellan forskaren och en person eller 

personer i dennas fält. 
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världen (Taylor 2009:15). Hennes val av karaktär i spelet gjorde att hon fick det 

svårare att socialisera med andra människor; hon blev inte ”puttad” in i att vara 

social då hon klarade sig själv utan andra i spelvärlden. Samtidigt såg hon detta 

som gynnsamt, då hon fick mer tid att utforska områden i lugn och ro. Jag själv 

besatt redan innan studien en bekantskap med Ragnarök Online. Jag kände till de 

flesta områdena, kunde navigera mig i världen och var väl bekant med de olika 

typerna av karaktärer. Genom denna kunskap var det viktigaste för mig att smidigt 

ta mig in i de sociala grupperna, inte att utforska världen. 

Med bakgrund av detta föll då valet av karaktär på typen 'Präst'. Denna karaktär 

har i spelet en stödjande roll (supportiv class), och är i synnerhet anpassad för att 

samverka och agera tillsammans med andra spelare. Utan andra människor att 

spela med kan jag via denna karaktär inte utforska världen. Det är inte en av de 

vanligaste karaktärstyperna att vara, men alla behöver en Präst tillgänglig i sin 

grupp, så att hitta personer att spela och umgås med är inte svårt som Präst. 

Genom valet av Präst är jag en del av den sociala sfären, men för att få ett 

anseende som ”en av dem” krävs mer än att bara agera som Präst. Jag 

måste ”tydliggöra” mina ”skills” (kunskaper) i Ragnarök Online för att bli en 

infogad bit av vardagen
29

. Det är först när jag blivit en del av det vardagliga livet i 

spelet som jag enkelt kan ställa mina frågor och prata med människor. 

Ett exempel på ett mindre fördelaktigt val av karaktär i Ragnarök Online skulle 

vara en 'Stalker' (eng, grovt översatt, 'spanare', 'scout'). Denna karaktär kan agera 

mycket ensam i miljön, vilket är ett klart minus om man vill bli socialt interagerad. 

Men samtidigt är Stalker inte den enklaste karaktärstypen att spela som, vilket gett 

upphov till att den fått en viss status i världen av Ragnarök Online (mer om status 

se kapitel fyra). För att visa mina kunskaper om Ragnarök Online för andra 

spelare skapar jag även en Stalker. På detta sätt visar jag vad som i ord skulle vara 

tidskrävande – att jag känner världen av Ragnarök Online. Genom Stalkern har 

jag även fördelen att kunna samla på mig saker i spelet, såsom hattar, vapen, 

kläder, samt blommor, kort (på monster) och dylikt. Med dessa kan jag ingå i ett 

byteshandelsystem – en ekonomisk sfär som växer fram i samtliga multiplayer 

online-spel
30

.  

Denna akt av att ackumulera virtuella ting för att kunna byta till sig saker, samt ge 

och låna ut saker, är viktig för att bli en erkänd person i Ragnarök Online. Likaså 

uppmärksammar och poängterar Boellstorff hur viktigt det är att kunna ge och 

låna ut saker i Second Life. Detta inte minst för att bli en integrerad del av den 

sociala sfären man agerar inom (Boellstorff 2008:74). Handlingen av att låna ut 

saker i en virtuell miljö är inte en trivial akt. Tingen man besitter har emotionellt 

värde, och är saker man har arbetat för, så att låna ut dem till en vän i spelet skiljer 

                                                 
29

 En tanke faller på det icke-virtuella varat där man som individ måste vara mer än bara t.ex. sitt arbete för ses 

som en helhets- människa. 
30

 Se Castronovas ”Exodus to the virtual world” (2007) för ekonomi i virtuella miljöer. 



 

12 
 

sig inte från att låna ut saker till vänner i det icke-virtuella. Det är någonting man 

gör i god tro utan reflektion: En vardaglig handling. Emotioner till ting och 

relationer till vänner kommer dyka upp i uppsatsen.  

Genom valet av att låta dessa karaktärer, Präst och Stalker, vara mitt Jag i 

Ragnarök Online, kom jag snabbt in de sociala sfärerna och grupperingarna på 

servern
31

. 

Som tidigare nämnt, var mitt främsta sätt för att finna informanter att vistas i 

spelet. Ragnarök Online är en virtuell miljö, och normala tekniker för att uppsöka 

personer och information kan variera i vissa avseenden. De medel som jag har 

använt mig av vid intervjuer, och för att uppsöka och hålla kontakt med 

informanter, är främst den chatt som är befintlig i spelet, och som utgör en del av 

spelmomentet, men också e-post, samt olika forum på internet som är upprättade 

av de olika servrarnas skapare, och som kan ses som ett komplement till spelet. 

Följande text är en del av ett e-post jag fick av Pain när jag frågade honom om en 

reflektion kring deltagandet i studien.  

Jag såg den nya server, Fimit. Orkar jag, vågar jag – börja på en ny server. Har 

lov
32

 så varför inte. Det är speciellt med nya världar (servrar), du är fri att skapa 

vad du vill, klart massa energi kommer gå åt i spelandet men att träffa människor 

från lite varstans är kul. Jag började med att göra en Archer (pilbågesskytt). Efter 

ett tag träffade jag en udda Präst som kallade sig Plant
33

, efter att vi spelat 

tillsammans ett tag verkade det som han visste vad han gjorde, han var en bra 

Präst. Efter ett tag sa han att han gjorde en studie på Ragnarök, på frågan om vad, 

har jag fortfarande inte greppat vad det ska handla om, något om världen och hur 

människor bara går omkring och gör saker… Men vad kan det skada, jag lät 

denna Präst ställa sina frågor och inte för jag tror jag kan ha svarat så bra har det 

fått mig att reflektera. För mig är detta med att spela Ragnarök bara något jag 

gör, jag hänger där istället för där, inte mycket mer än så. Klart där kan jag göra 

andra saker än där, men det förstår väl alla? (Pain) (min översättning och 

kursivering
34

) 

Precis som jag träffade Pain har jag träffat den stora majoriteten av mina 

informanter, d.v.s. genom att helt enkelt bara ha vistats på platsen och känt av 

personer jag mött och diskuterat med (fun and games). Tillsammans med Ryyy, 

Bidi, Blade, Kaff och Sound,
35

 har Pain kommit att bli en av mina huvudsakliga 

informanter. Dessa är personer som jag har upplevt massor med, klarat av svåra 

monster och platser, diskuterat världspolitik med, hjälpt till med läxor och 

personliga problem. 

 

                                                 
31

 Testade även att bara logga in utan att spela och gå omkring och försöka finna personer att intervjua, detta gav 

jag upp efter c:a 10 timmar fruktlöst jagande. Den beskrivna metoden i texten ovan är att föredra. 
32

 Pain studerar till att bli en sjuksköterska. 
33

 Plant är namnet jag har agerat under i denna studie. 
34

 Jag har valt att översätta detta stycke pga. des längd. 
35

 Dessa namn är givetvis inte födelsenamn, utan vad dessa spelare har valt att heta i spelet. 
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1.4 Paraplyet som håller allt samman 

1992 förutspådde Akhil Gupta och James Ferguson att platser skulle växa fram i 

icke-fysiska möten, och nu, över ett decennium in på 2000-talet, har människan 

skapat lättillgängliga och levande platser i den virtuella sfären. Men frågan om 

vad detta innebär för den mänskliga tillvaron kvarstår, och det är detta frågande 

som banat vägen för denna studie. Den sammanfattade frågeställningen lyder: Om 

platser skapas genom mötet mellan människor, deras interaktion och verkan, 

samverkan och verksamhet, är då inte platser lika verkliga i den virtuella miljön 

som i den icke-virtuella? Kort sagt, är det verkligen så annorlunda att vistas i 

virtuella miljöer? 

Dessa frågor mynnade ut ur syftet med denna text - att visa den dynamik, 

interaktion och verkan av människor som sker i den virtuella miljön Ragnarök 

Online. I mötet mellan människor skapas så en plats, denna plats skapas genom 

dynamiken i den mänskliga interaktionen.  

Syftet i samverkan med frågeställningarna leder till att studien, i sammanfattade 

ord, önskar visa hur den virtuella miljön överlag innebär en framväxt av nya 

platser, samt att dessa platser inte är annorlunda än de platser som befinns i icke-

virtuella miljöer. Därför är teorin som underbygger denna studie främst tagen ur 

antropologiska närmanden till plats som fenomen. Idén är att platser skapas i 

agerandet och meningsskapandet mellan personer, samt mellan personer och 

platsen som sådan, och detta är just vad som önskas visas i denna text. 

Till de antropologer som banat vägen för dessa teoretiska närmanden hör inte 

minst Tim Ingold, Setha Low, John Gray, Akhil Gupta och James Ferguson
36

 (för 

en djupare genomgång av plats som perspektiv se avslutningskapitlet). 

Empirin är insamlad och sammanställd genom deltagande observation och en 

öppenhet för Rich Points. Då plats, som fenomen, agerar redan i dessa 

inriktningar för studiet, låtes plats agera som paraply för hela studien – platsen är 

det ramverk som väver samman metod och teori. Deltagande observation, likväl 

som beredskapen för Rich Points, förutsätter nämligen förekomsten av fenomenet 

plats. Ty Rich Points är som en närsynt mullvad som på en blandning av intuition 

och lyhördhet söker sig framåt i vågorna av intryck. Perspektivet av plats ger 

denna intuitiva aspekt en stabilitet; plats ger forskaren ett fotfäste: Platsen är där, 

den är! 

Denna väv av Rich Points och plats, utgör ett ytterligare perspektiv i studien – ett 

perspektiv som jag har undersökt alltmedan fältarbetet fortskridit. Då plats är ett 

                                                 
36

 Tim Ingold, brittisk socialantropolog, professor i socialantropologi vid Aberdeen universitet Scotland. Setha 

Low, amerikansk socialantropolog med inriktning på plats studier. Professor vid Stads universitetet i New York 

USA. John Gray professor i social antropologi vid Adelaide universitet i Australien. Akhil Gupta indisk 

socialantropolog, professor i socialantropologi vid Kalifornia universitet, USA. James Ferguson amerikansk 

socialantropolog, professor i antropologi vid Stanford universitet i USA. 
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objekt för undersökning, samtidigt som det är navet som håller samman metoden 

med teorin, har jag också låtit detta perspektiv få växa fram i texten. Därmed är 

denna text även en metodisk undersökning rörande hur plats och rich points kan 

agera som just metod för studier av virtuella miljöer. Detta medför att ramverket 

kring plats växer med arbetet och dess rörelse framåt, jag skulle definiera 

processen som en akt av aktiv reflexivitet gentemot arbetets flöde. Detta både på 

min roll som forskare och på det material jag finner via denna metod av plats och 

rich points. Slåendes kan en ytterligare definition av plats som teori ej ges vid 

detta tillfälle. 

Varför plats som teori och ramverk? Svaret är för det växte fram och höll allt 

samman. Rich Points visade platsperspektivet och desto mer plats växte fram 

desto tydligare och smidigare kunde Rich Points uppdagas. 

 

1.5 Disposition 

I kommande kapitel Att växa in i en plats (2) behandlas världen Ragnarök Online 

och dess position som en plats för människor att vara, känna, och agera i. I kapitel 

3 Guild, utvecklas personers agerande och sociala sfär i Ragnarök Online. 

Därefter berörs aspekter av varande och hattmani i Ragnarök Online i kapitlet 

Titta vad jag gjort! En hatt = ) (4). I kapitlet AFK (5) behandlas en aspekt av 

annorlundahet som endas är möjlig i en virtuell miljö. Avslutningsvis kommer 

kapitlet Återkopplingen (Avslutning) (6) där jag återger resultat och tankar som 

uppdagats samt avslutar reflektionen kring plats och verkande. 
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2. Att växa in i en plats (orientering i den virtuella miljön 

Ragnarök Online) 

 

Fimit
37

 är en plats av Ragnarök Online, likt alla platser formas denna av flera 

faktorer (Low 1996). Ragnarök Online har sitt grafiska uttryck och detta utgör en 

mall för hur den sociala sfären byggs upp. Utseendet av miljön formar hur 

människor agerar inom denna precis som formen och utseendet av ett torg formar 

människors beteende där.  Platsen skapas genom personerna och hur dessa väljer 

att agera [verka] på dessa konstruerade platser. 

I think many people play RO because of its ”cute factor” 

which graphics is very Japanese/Asian manga inspired. 

And others, including myself, play it because of its old 

school 2D graphic looks. (Kaff) 

Detta är en dominerande visuell faktor i Ragnarök 

Online - det “gulliga” utseendet. Andra kortare 

studier av Ragnarök Online har också poängterat 

detta, främst Ahmad Zpalanzani i Ragnarök Online, 

Reality of virtual phenomenon (2009:6), även Santy 

Tanoyo i sin studie av språkbruk i Ragnarök Online 

(2008) berör detta. Båda dessa uppsatser kommer 

från Indonesien, i studier av européer och amerikaner 

finns en avsaknad av denna aspekt, d.v.s. ”the cuteness perspective”. 

 - …at first I liked the cute figures, then I got bored because I didn’t understand 

anything (Ryyy) 

- But you are still here, so what happened? (jag) 

- I meet some friends that started to explain stuff to me, and suddenly I felt more as 

a part of the community… (Ryyy) 

Ryyys kommentar stärker att det inte bara räcker med det visuella för att känna en 

plats, utan personen måste bli socialt involverad för att känna att han/hon är en del 

av platsen (i detta fall Fimit). Setha Low visar i sin studie av två torg i San Jose 

(Costa Rica) hur dessa genom sin form och utveckling genom historien 

tillsammans med människors minnen och sociala närvaro utvecklas och formas till 

platser (Low 1996:861f). Det samma gäller Fimit, jag sätter mig ner och 

diskuterar igen med Ryyy, han har nu varit i Fimit kring fem månader. 

- Do you think you see this place, Fimit, different now than when you started? (jag) 

- …I think I do, I know where things are, I recognize different people and know what 

                                                 
37

 Fimit är ett fiktivt namnet på den Ragnarök Online server som denna studie primärt ägt rum på. 
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places different gangs = P hang out at
38

 (Ryyy) 

- aaa what kind of places is that? (jag) 

- I know you know xD (Ryyy) 

- Pretend Im new here ^^ (jag) 

- you see those benches over there, (Ryyy går
39

 fram till fyra bänkar placerade lite till 

vänster i Lunette Fimits huvudstad) that’s Blue Cats hangout, they are nice people. But 

if you move up to the flower pot above that’s Cells hangout. (Ryyy) 

- So can you hangout where Cell is? (jag) 

- Sure but it would feel weird, you know Im not a Cell. (Ryyy) 

Ryyys kommentar rörande bänkarna i Lunette (och andra informanters 

beskrivningar av hur man kan lokalisera sig i Ragnarök Online) visar på att 

orientering i en virtuell miljö sker på ett likartat vis som den orientering 

människan har i ett icke-virtuellt område denna känner till. Tim Ingold beskriver 

detta bra: ”Indeed the native inhabitant may be unable to specify his location in 

space, in terms of any independent system of coordinates, and yet will still insist 

with good cause that he knows where he is. This… is because places do not have 

locations but histories” (Ingold 2007:219) (min kursivering). Detta moment av att 

kunna “hitta” i Ragnarök Online (eller andra virtuella miljöer) gör personen till en 

invånare på den platsen
40

. 

Vad som syns i den ovanstående dialogen är hur platser utvecklas i platsen, när 

platsen skapades fanns inte dessa områden utan de formades av människorna som 

lever och agerar på platsen. Det är precis samma form av utveckling som Setha 

Low uppmärksammar i sina studier av torg - hur den aktiva människan ändrar och 

bygger upp det offentliga rummet (Low 1996:869). Vad som utmärker Ragnarök 

Online och skiljer det från ett torg är att det är en grafisk virtuell miljö och när 

Kaff säger (se ovan) att bara hur det ser ut är tilltalande, ges en variabel till hur 

människor agerar på platsen. 

Jag har en diskussion med Kaff om detta och han menar att virtuella platser med 

grövre, mörkare miljöer även gör att människorna beter sig sämre ”when you are a 

cute little hunter beeing rude and hatefull dosent work as good as when you are an 

orc or something like that” (Kaff). Detta genomsyrar hela platsen av Ragnarök 

Online, för det är människor som agerar här och vår kognitiva relation till en plats 

är inte annorlunda för att den är virtuell, om virtuella studier skall kunna bejaka 

virtuella platser måste forskaren lära sig att se platsen som vilken vanlig plats som 

                                                 
38

 När Ryyy säger detta, får jag en uppfattning om platsen runt mig som jag tidigare saknade. Det att platser är i 

platsen och personer ser dessa platser utifrån olika fördomar och attityder. Detta är en rich point in i relationen av 

hur människor hanterar och ser likadant på platser i det virtuella och det icke virtuella. 
39

 Gå, i Ragnarök Online gör man genom att klicka på en position/plats i miljön, ens avatar rör sig då mot denna 

punkt. I Ragnarök Online säger man just ”walk” ”gå” till ställe/plats X ”you wana walk to Lunette?”. 
40

 I Ragnarök Online finns ett koordinations system, om man skriver /where i chatten får man se exakt var man 

är i världen. Även om denna möjlighet för exakt lokalisering finns, används den inte. Utan personer beskriver 

vägen till platser med ord och inte dessa koordinater. Detta är ett tecken på hur människan hanterar en virtuell 

värld så likt som möjligt som den icke-virtuella. 
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helst konstruerad av människan. Detta för att en syn på det virtuella som det 

`andra´ distanserar oss till agerande i virtuella miljöer. 

När personer börjar växa in på platsen mer än att vara en besökare är när de bryr 

sig om sin grafiska miljö
41

.  Boellstorff har med ett mycket talande parti i sin 

studie av Second Life. I Second Life finns en plats som invånarna lagt ner mycket 

tid på att göra till en mysig och avslappnad plats, denna platsen är mycket 

omtyckt och populär. P.g.a. av sin popularitet, köper och bygger en person en 

väldigt skrikig nattklubb
42

, detta irriterar starkt personerna som såg detta som ”sin 

lugna vrå”. Det arrangeras protestmöten och en vild diskussion uppstår 

(Boellstorff 2008:89ff). 

Boellstorff beskriver tydligt dessa personers frustration över att något som de 

känslomässigt såg som ”sin” strand kan förstöras och de kan inget göra utom att 

sitta och protestera. Vad som sedan hände med nattklubben vet jag ej. Detta är ett 

tydligt exempel på hur personer skapar känslomässiga ankringar till en virtuell 

miljö, och här specifikt en plats i denna miljö. 

Ett exempel på känslor och uttryck i Ragnarök Online kan ses i följande 

observation. Folk springer omkring som galningar och skriker ”the end is 

near” ”how can U do this”
43

 ”this is my home dont destroy it”, vad som har hänt 

är att de som driver Fimit har byggt om huvudstaden där alla umgås. De har lagt 

till en massa statyer och bara allmänt gjort platsen mer ”flashig”.  Detta skapar en 

sådan uppståndelse både i miljön och på forumet
44

 att de som driver serven 

öppnar för en dialog där invånarna får föreslå hur deras hem skall se ut. Detta är 

en briljant lösning, personers engagemang är påtagligt och argument förs för än 

den ena modellen än den andra. Resultatet blir slutligen en mycket balanserad 

huvudstad. Atmosfären efter dessa ändringar är bra, personer känner sig delaktiga 

i platsen. 

Första mötet med Ragnarök Online är dess gulliga utseende. Men mer än en gullig 

förpackning behövs för att man skall stanna i miljön. Det är först när man bryr sig 

som man skapar känslomässiga band, vänner och finner sin väg i miljön som man 

blir en medborgare av platsen. 

Härnäst i kapitel fyra Guild (Att tillhöra en social sfär) behandlas djupare dessa 

känslor av vara. Vad händer när man bryr sig om miljön man lever i och hur 

skapas relationer? Detta kommer demonstreras genom att titta närmare på Guilds, 

detta är grupperingar som kan skapas i Ragnarök Online (och flertalet andra 

onlinespel) där man socialiserar och agerar tillsammans med andra personer. 

                                                 
41

 En viktigt rich point är när jag i studien uppmärksammade hur deltagarna bryr sig om sin virtuella miljö, min 

tolkning är att en person kan inte börja känna mening med vistelsen i den virtuella miljön om de inte i någon 

mån bryr sig om denna. 
42

 I Second Life kan deltagarna köpa mark och bygga egna miljöer och hus. 
43

 Ofta förkortas ordet ”You” med bokstaven ”U”. 
44

 En Ragnarök Online servers forum kan ses som serverns parlament, här diskuterar och påverkar invånarna hur 

de som driver servern kan agera. 
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3. Guild (Att tillhöra en social sfär) 

 

WoE (War of Empirium) börjar om 15 minuter. Sitter I staden Hugel, Guildet Epic 

Fail använder denna stad som bas. Bakom mig rinner en liten ström, precis 

bredvid stadens lilla torg – det är en lugn stad inklämd i skogen i norra delen av 

Ragnarök Online världen. Mitt på torget är det en liten damm med lotusblommor i. 

Precis till vänster om denna står åtta personer, de är medlemmar i Epic Fail. 

Diskussionen går blandat kring taktik för tävlingen som komma skall och om 

några fler personer kommer dyka upp. Sound, Guildets Trubadur har inte kommit 

vilket oroar Guild ledaren, han frågar om någon annan har en trubadur de kan 

tänka sig spela med. Några menar på att Guildet idag ska strunta i att försöka 

vinna och bara ha kul, mindre taktik. ”hey what about we just wipe an drop the 

whole get emp thing xD
45

” (Blade). WoE börjar, och det verkar som Epic Fail 

denna kväll kör en så-som-det-kommer-taktik. 

En Präst öppnar en warp-portal
46

 och alla teleporterar sig till slottet som kampen 

handlar om idag och som ligger utanför staden Payon. Utanför ingången till slottet 

förbereder sig alla, och på ”1, 2, 3” springer alla in. I första området som är som 

en slottsgård möts inget motstånd, vandringen fortsätter in i slottet och uppför 

trappor mot slottets mitt där kristallen (Emperium) finns som måste tas över för 

att erövra slottet. Sista rummet väntar, det försvaras av Guildet Ano. En kamp 

börjar direkt, och den går snabbt, mycket går ut på att kunna använda en karaktärs 

kunskaper så bra som möjligt för att bemöta motståndaren. På bara 30 sekunder är 

hälften av alla i deltagarna i kampen döda
47

. 

Att ”dö” i Ragnarök Online betyder att karaktärens liv tagit slut. Låt säga en 

avatar har 8000 livspoäng, olika attacker från motståndaren gör olika mycket 

skada på avataren, och det är när tillräckligt många slag fallit på avataren som 

denna ”dör”. Uttrycket i spelet är även just ”I’m dead”. Intressanta ordval men 

inte mer komplicerade än när vuxna och barn leker krig och dör i t.ex. paintball. 

När man dött i Ragnarök Online teleporteras man till den platsen man började på. 

Nu har man inget liv [HP] och måste antigen vänta eller ta drycker som ger liv för 

att få upp sin livsnivå. När man så gjort kan man åka tillbaks och försöka igen. 

Skillnaden med klassiska spel som Super Mario är att man har inte ett visst 

antal ”liv” utan man har oändligt med liv. Straffet är att det tar tid att återkomma 

till den platsen spelaren dog på. 

                                                 
45

 Med ”wipe” menas att ha fokus på att döda alla motståndarna och inte ta emperiumet. Emp är en förkortning 

på emperium. 
46

 En warp-portal är en magi som Präster kan ha i Ragnarök Online, portalen är som en teleport-port till en plats 

som Prästen tidigare har varit på och förberätt portalens mål. När personer går in i denna portal benämns det som 

att teleportera sig. Denna förmåga hos Präster är mycket viktig då det sparar avsevärt mycket tid, särskilt under 

WoE. 
47

 Brukar ske under första anfallet, detta då anfallarna ännu inte vet hur försvaret ser ut. 
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En mer taktisk strid fortsätter med de färre deltagarna. Till slut dör även jag och 

teleporteras tillbaks till Hugel. Alla samlas och warpas/teleporteras tillbaks till 

Payon slott för en vända till. Jag sitter kvar ett tag, tittar på miljön. Några fler 

väljer att sitta ut nästa anfall. En uppiggande, lite glad jazzig melodi med mycket 

trumpeter ljuder, några medlemmar dyker upp (de dog nyss), gruppen förbereder 

sig och åker tillbaks till Payon slott där kampen fortsätter. 

Ovanstående är ett exempel på ett mer avslappnat typ av Guild, Bidi har en annan 

berättelse, men först behöver vi närmare förstå vad ett Guild i Ragnarök Online är. 

Ett Guild är en grupp människor som går samman och skapar en grupp. Målet 

med Guilden är olika: en del är bara för skojs skull eller för att ha kontakt med 

vänner, men de allra flesta har som mål att vinna slott (castles) i War of Emperium 

(WoE). WoE är en tävling i Ragnarök Online och till skillnad från det vanliga 

Player versus Enviroment (PvE) då man jagar monster, är WoE Player versus 

Player (PvP) eller snarare Guild versus Guild (GvG). I slotten kan spelarna slå 

varandra och målet är att nå ett rum där en gul kristall finns (emperiumet) och 

sedan slå sönder denna för att på detta sätt få kontroll över slottet. Ett power Guild 

är ett Guild som tar denna tävling ytterst seriöst. Men bara för att det är ett power 

Guild betyder inte det att de vinner alla slott. Många personer gillar inte den 

ibland alltför krävande attityden i dessa Guilds, vilket gör att alla typer av Guilds 

är med och tävlar. Tillhörigheten av att vara i ett Guild visas alltid genom en 

symbol/bild som är placerad under din avatar. 

Guildkamrater är ofta de som invånarna (på en server) umgås mest med, 

och ”gäng” tendenser växer snabbt fram. Att ha lojalitet till ett Guild och inte byta 

ofta (bli en jumper) är något som värderas högt. Att bli en accepterad del av ett 

Guild innebär inte bara att andra medlemmarna är öppnare mot en utan även att 

man, via sin avatar, känner delaktighet med denna grupp. Just att finna en grupp, 

finna vänner för att socialisera med är främsta anledningen till att flertalet 

personer kan acceptera, och för en del gottgöra att de spenderar mycket tid i den 

virtuella miljön (Boellstorff 2008:52). 

Bidi berättar om en del av erfarelsen av att vara i ett Guild som kan ses som 

ett ”power Guild”(Taylor 2009:43). 

It became all about power,… if someone was gone for three days they would be 

kicked out… in the long run it was just to demanding being in a power Guild (Bidi) 

Bidi blev helt uppslukad av denna värld, hennes vänner i Guildet blev hennes allt. 

Det började med att hon blev arbetslös och fick en massa tid över, hennes 

engagemang för och i Guildet växte tills hon blev en av nyckelpersonerna. Sakta 

men säkert började Bidis off-line värld försvinna, hennes vänner var nu i det 

virtuella och hon fick dåligt samvete och kände att hon svek sina vänner om hon 

inte loggade in. Men slutligen efter år av negligerad ekonomi och brist på jobb tog 
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den fysiska världen tag i henne. Hon kunde inte ens betala för spelet
48

. ”It was 

awful, I couldn’t sleep and I even cried I think… all my friends where gone…” 

(Bidi). Bidi beskriver denna händelse som starkt traumatisk
49

, men nu när hon ser 

tillbaka kan hon inte riktigt förstå hur hon kunde “försvinna” in så starkt i det 

virtuella agerandet [verkandet]. ”was I trying to hide from something?” (Bidi). 

Samtidigt målar Bidi inte endast upp en negativ bild av att vara i ett power Guild 

och att dedikera sig så hårt till den virtuella världen. Hon tror att, ju mer man 

spelar desto mer blir man sig själv on-line. I början kunde hon spela olika roller 

men genom att träffa vänner och spendera så mycket tid med andra människor 

försvinner detta beteendet av att agera i olika roller. 

Att vara medlem i ett Guild ger inte bara en enkelhet till att socialisera utan det 

ger även som jag nämnde en dynamik till din tillhörighet i Ragnarök Online. Som 

medlem i ett ”nice guy” Guild får personen automatiskt bra rykte och personer i 

spelet som denna inte känner börjar fråga efter hjälp (personen blir en ”kändis”). 

Status och rykte är två starkt aktiva processer i Guilds (Taylor 2009:45). Bidi 

berättade för mig om att de tog in en spelare som var otroligt bra på spelet 

Ragnarök och hade all utrustning som behövdes, men personen i fråga var otroligt 

otrevlig mot andra spelare och blev känd som en provokatör. Så trots denna 

spelares kunskap i Ragnarök Online saknade han kunskap om det sociala 

beteendet, vilket skadade deras Guilds anseende och rykte till den grad att de var 

tvungna att slänga ut honom. 

För att växa som spelare och medlem av en virtuell grupp (i Ragnarök Online), bli 

en accepterad medlem av kollektivet måste man i stora drag vara med i ett Guild, 

och utifrån hur man väljer Guild skapar personer runt dig en bild av dig som 

spelare och person
50

. Bidi säger att hon haft kompisar som menar att de är totalt 

olika on och off-line, vilket hon inte tror på. Precis som människor inte kan spela 

en akt i det icke-virtuella varat i evigheter kan man inte göra det on-line heller. 

Detta märks tydligt när man kommer personerna närmare, som man gör i ett Guild. 

När man först träffar en del personer kan han/hon vara otroligt utåtriktad och 

skämta mycket, men ju närmare man kommer förvandlas denna till en djup och 

relativt reserverad person. 

När Kaff började agera i Ragnarök var han redan bekant med virtuella miljöer, 

men var trött på den, vad han såg som, misslyckade antropomorfiska grafik i spel 

som EverQuest och WoE. Som van spelare läste han först om Ragnarök Online 

och redan från första karaktären byggde han sin karaktär rätt efter guider
51

. Hans 

förmåga att enkelt skapa konversationer i en virtuell miljö gjorde att han snabbt 

                                                 
48

 De flesta MMOG´s tar ut en avgift per månad för att få spela oftast kring 80 – 110 skr. Detta endast gällande 

de officiella servrarna. 
49

 När Bidi berättade detta slog det mig med vilken känsla hon förmedlade detta. En rich point som ytterligare 

öppnade upp mina ögon för det icke-annorlunda i denna virtuella värld. 
50

 T. L Taylor är den virtuella antropolog som bäst beskriver Guild dynamik i ”Play between worlds” (2009). 
51

 I Ragnarök Online byggs spelarnas karaktärer/avatarer upp genom att sätta ut poäng som ackumuleras när 

spelaren jagar monster. Detta är en hel vetenskap i sig själv som kan göras både rätt och mindre rätt. 
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blev omtyckt och drogs in i ett Guild bara efter två veckor. När jag frågar Kaff om 

han anser att han hade detta som mål menar han att det bara händer. Till synes ser 

Kaff Ragnarök Online som ett spel men han är fullt införstådd i de sociala 

normerna, här menar Kaff att Ragnarök Online som spel är ”more peaceful” än 

många andra mmogs. Jag undrar vad han menar med detta och får en utläggning 

kring en mindre volym skällsord och bara vanligt dåligt beteende. Anledningen 

tror Kaff till mycket beror på två faktorer, den gulliga grafiken och att spelarbasen 

är något äldre än i t.ex. World of Warcraft (WoW). 

Guild är en grupp man ingår i, där man tillsammans med andra personer utvecklas 

och tävlar mot andra Guilds. Att vara medlem i olika Guilds ger olika signaler till 

kollektivet kring hur man vill bli sedd. En del Guilds signalerar mest att de är 

avslappnade, medans andra är seriösare och hotfullare. För att ingå i och skapa en 

god stämning i ett Guild, och i mycket bygga upp en lojalitet i Guildet hjälper 

man varandra, och precis som nämndes i inledningen är en viktig del av detta att 

låna ut och ge saker till varandra, det är ens vänner man hjälper. 

Nästa Kapitel Titta vad jag gjort! En hatt = ) fokuserar på status konstruktioner 

och dess uppbyggnad och exisistens i Ragnarök Online. Även demonstreras detta 

genom vad personer mer kan göra i Ragnarök Online förutom att tävla i WoE och 

socialisera. 
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4. Titta vad jag gjort! En hatt = ) 
52

   

 

Guilds kan ses som den främsta arenan för att skapa sociala band i Ragnarök. 

Förutom medlemskap i ett Guild är huvudbonader främsta uttrycket för att 

demonstrera status och ge uttryck för vad för typ av spelare och person man är. 

Med status menas här social status. Definitionen för status är flytande men en 

grundläggande beståndsdel i begreppet är här identitet (d.v.s. att en person har en 

identitet
53

 som inte förändras och personer känner igen denna). Möjligheterna 

kring att ändra utseendet på avatarer i Ragnarök Online är begränsade. Man kan 

ändra färgen på sina kläder och hår och man kan ändra sin frisyr 
54

. Hur kläderna 

ser ut d.v.s. hur de är ”sydda” kan ej ändras. Endast vad karaktären/avataren bär 

på sitt huvud kan ändras i utseende, och onekligen medför detta en viss 

inbyggd ”mani” kring huvudbonader. Vissa hattar kan köpas i spelet 
55

, dessa kan 

klassas som de av lägst rang. Sedan följer en mix av bruksvärde (d.v.s. vad hatten 

ger för extra fördelar i spelet) och svårighetsgrad kring att införskaffa hatten.   

Andra sätt att införskaffa hattar på är dels att döda monster och dels att utföra 

olika uppdrag (quests)
56

.  Då en del monster är enkla att jaga ger huvudbonaderna 

från dessa monster inte lika hög status, detta oberoende av om huvudbonaden 

ifråga faktiskt är bra, det finns (som alltid) undantag. Vissa enkla monsters 

huvudbonader tappas väldigt sällan, t.ex. Big Ribbon 

som tappas av Wild rose (ett monster). Wild rose är inte 

så farlig men hon tappar inte ofta Big Ribbon, därav 

har det en viss status att bära denna. Huvudbonaderna 

som ger den högsta statusen är de från uppdrag vilka 

oftast inkluderar ett långvarigt samlande på drops/items 

(saker) från Monster Very Powerful (MVPs), dessa 

monster är starkare än de vanliga och det krävs flera 

spelare för att klara av dem. T.ex. för en hatt 

kallad ”Orc Hero” krävs att man avklarar 100 st MVPs 

och detta är endast ett steg i processen för att göra 

hatten. Har man denna huvudbonad kan man stolt visa 

upp sig på de centrala platserna. När det är så svårt att 

få tag i bonaden spelar det mindre roll hur hatten förbättrar din avatar, vanligast 

går det förvisso hand i hand, ju mer ansträngning/tid desto bättre är hatten. 

Ytterligare status medför hatten om man införskaffat den själv, att köpa hatten ger 
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 Symbolen ” = )” är en smiley som signalerar en glatt uttryck. 
53

 Jag ämnar ej problematisera identitet som begrepp mer än jag gör i texten. 
54

 På officiella servrar finns det endast två till fyra val av klädes färg (beroende på din karaktär) och åtta 

hårfärger. På privata servar brukar antalet frisyrer ligga runt 50 färger och för kläder och hår kring 300. 
55

 Från affärer som är en del av Ragnarök Online, d.v.s. de är alltid där och alla kan köpa från dem (kontrolleras 

ej av en person utan av programvaran), valutan som används i Ragnarök Online kalas Zeny och dessa samlar 

man på sig genom att sälja de saker monster man dödat tappar. 
56

 Vänligen se http://ratemyserver.net/quest_db.php?type=10000 som exempel på utbudet av hattar. 

http://ratemyserver.net/quest_db.php?type=10000
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ingen extra status eller respekt. Detta uppmärksammar även Taylor i sin studie i 

EverQuest - den nästan maniska jakten på saker och vapen och just att det är 

själva arbetet som ger extra värde (Taylor 2009:102). 

En lugn dag i Lunette, jag (författaren) skådar ut över torget, cirka 20 personer går 

omkring, och direkt ser man vilka som lägger ner tid på spelet. En person sitter 

med en Dragonhatt, vilken är avsevärt svår att få tag i. Vet ej vem han är men i den 

offentliga dialogen han har med en tjuv som bär en säkerhetshatt märker man vem 

som har den högre statusen. 

Ytterligare status och i mycket ett bevis på att man är i miljön av Ragnarök Online, 

är att veta hur man gör dessa hattar och var man skall gå för att kunna göra dem. 

En tydlig skillnad märks på personer som ”finner sin väg” i Ragnarök Online från 

de som inte är fullt så bekanta med miljön. Ofta finner de mer orienterade 

personerna det ganska kul att berätta för nyare deltagare var saker och ting är, men 

somliga platser och uppdrag (quest) är hemliga eller kräver att man visar en 

dedikation till Ragnarök Online för att man skall få informationen. Dessa 

hemligheter är på sätt och viss reserverade för de som agerat och levt i miljön en 

längre tid, de som blivit ”lokalinvånare”. Axelsson
57

 benämner denna skillnad 

som ”insiders” och ”outsiders” (Axelsson 2004:71). ”Insiders” är de spelarna som 

har en högre status genom tillhörighet till vissa grupper. Detta finner även jag i 

min studie, men jag skulle lägga ett högre värde på den status som genereras via 

kunskap.  

Hur man väljer att uttrycka sin avatar, bland annat genom huvudbonader, 

demonstrerar därmed främst två olika faktorer: Status och hur väl man känner 

världen av Ragnarök Online. Boellstorff uppmärksammar i sin studie av Second 

Life liknande processer. Han berättar om hur deltagarna där får olika status genom 

sina kläder och kunskaper i att bygga hus (Boellstrorff 2008:229). Statusen är 

dock inte endast avhängd på huvudbonader eller, som i Second Life, dina kläder 

och byggnader, utan även på ditt beteende i den virtuella miljön. Döper man sin 

karaktär till något obscent eller osmakligt och beter sig allmänt störigt genom att 

tigga efter saker eller gå omkring och skrika att man är bäst, spelar det ingen roll 

hur mycket fina hattar man än har. Denna person kommer onekligen få ett ryckte 

om sig att vara ovårdad och respektlös. Taylor uppmärksammar även detta och 

beskriver liknande scenarios med personer som har bra utrustning men är socialt 

inkompetenta (Taylor 2009:44). 

Aspekter kring status i virtuella miljöer har Ann-Sofie Axelsson behandlat i sin 

doktorsavhandling. Axelsson ser, precis som Bidi gjorde i kapitel fyra att personer 

efter tid spenderad i en virtuell miljö ej klarar av att hålla särskilda roll-personas, 

utan att en börjar agera i miljön obehindrat och oreflekterat, som något man bara 

gör i sin vardag (Axelsson 2002:189). Axelsson behandlar främst status, och gör 

detta genomgående, men dock en aning generaliserande i min mening. Axelsson 
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menar att . . . ”Categorizations that play an important role offline in shaping the 

social interaction, like age, sex, and ethnicity, do not cease to exist when people 

enter a SVE (shared virtual environment) and become avatars, as many had hoped, 

but become even more influential online due to the lack of social and status 

cues” . . . (Axelsson 2002:198 2004:69). Vad jag motsäger mig är den alldeles 

förstora generaliseringen i att bunta ihop kön, ålder och etnicitet i samma variabel. 

Detta är inte vad som uppdagats i min studie, utan dessa tre variabler för status 

bör hållas isär för att kunna behandlas. Var för sig förstärks ibland en av dessa 

variabler, t.ex. kan en tjej spela på att hon är tjej och få saker, men generellt sett så 

vet man inte om avataren framför dig i det icke-virtuella är tjej eller kille. Men vid 

flera tillfällen har jag observerat att tjejer får lite extra hjälp och uppmuntran när 

de agerar i Ragnarök Online (vilket är en frukt av gamla traditioner, men för att 

vara ett ”datorspel” är Ragnarök Online väldigt jämlikt när det antalet deltagare av 

de båda könen). 

Ett svar till att variabler ibland förstärks är inte underligt, utan hör samman med 

ett av problemen forskare tenderar ha med virtuella miljöer, detta problem är att 

de betraktar den virtuella miljön som något annorlunda, därmed förväntar de sig 

att det skall vara annorlunda. Så är inte fallet. Men ja, det är skillnader och flera 

variabler av status arbetar i virtuella miljöer lite annorlunda. Axelsson menar på 

att olika nationaliteter har olika hög status, t.ex. har Sverige ett högt anseende, 

vilket jag skulle hålla med om, detta pga. den fiktiva bild omvärlden har av 

Sverige. I Ragnarök Online finns också en form av statusstege för nationaliteter, 

men undantagen är för många för att det överhuvudtaget skall vara vettigt att 

behandla i någon djupare mening här, men det hade kunnat vara ämnet för en helt 

annan uppsats. Vad nationalitet snarare är viktigt för, är samma sak som för 

människor i diaspora, att finna en tillhörighet och säkerhet i det bekanta. Att tro att 

alla skulle sluta vara Singaporianer eller Svenskar bara för att vi började agera i 

virtuella miljöer ter sig naivt. Jag finner att fokus rörande status bör skapas och 

studeras utifrån den miljö man studerar, oberoende om den är virtuell eller ej. 

I Ragnarök Online representeras man av en avatar, genom tid förmedlar avataren 

som är i platsen en mening. Med mening menas här att det har ett värde i sig att 

agera i den virtuella världen. Personen upplever en relation till andra personer via 

avataren och detta sker tillsynes helt utan en problematiserande kognitiv process 

(hos deltagaren). Vad detta gör är att hatten som en person gjort har värde, både 

emotionellt och ur ett perspektiv av arbete och tid (finns hattar som tar upp mot 

100 timmar att skapa). När nu denna avatar är ett sådant starkt uttryck för känslor 

av mening, värde, presterande och social interaktion, måste det byggas upp 

normer för hur man hanterar denna representation. 

Axelsson ger i sin studie ingen definitiv definition för status utan diskuterar endast 

olika möjliga bestånddelar av vad som kan skapa status (Axelsson 2004 65-93). I 

sin analys för hon fram en variabel för hur status utvecklas som jag själv ej 
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reflekterat på innan, den är själva spel-mekaniken och hur administratörerna ger 

betalande deltagare vissa fördelar (Axelsson 2004:72). 

Tre faktorer kontrollerar nu grovt hur status byggs upp: 1. Normer från det icke-

virtuella, 2. Kunskaper i, och interaktion i den virtuella miljön och, 3. Spel-

mekaniska och administrativa skillnader lagda på deltagaren. 

Utöver dessa kan identitet ses som en övertäckande variabel som samanställer 

samtliga av de tre. (exempel; personen som Bidi (kap fyra) möter som kan spelet 

men bryter mot normerna, dennes identitet blir inte av ett positivt slag i gruppen. 

Motsatsen är en trevlig person som inte har mycket utrustning men som genom att 

vara trevlig blir behandlad bra och får anseende därigenom.) 

Punkt 2. Kunskaper och interaktion mötte vi ovan. Genom att en person visar 

kunskaper i hur man gör hattar får personen ett positivt anseende, och anseende är 

en variabel av status. Men detta kunnande går till spillo om man inte kan följa 

punkt 1 normer. Men det är ytterst viktigt att poängtera vikten av denna kunskap 

av hattskapande. 

Punkt 3. Spel-mekaniska (hur det ser ut) och administrativa skillnader (om man 

kan köpa sig bättre stryka) lyftes upp av Ryyys berättelse i kapitel tre. Där 

berättade han om olika platser i torget i Lunette. Genom den berättelsen 

demonstreras hur människor kan ta över och skapa status ”platser” i miljön som 

inte är med från början. Ytterligare till punkt 3 bör nämnas att personer som 

betalar till serverägaren i Ragnarök Online får tillgång till specifika huvudbonader, 

men dessa ger ingen direkt statusökning, däremot kan bäraren få anseende genom 

att denna hjälper till att ekonomiskt bevara den virtuella miljön genom dessa 

donationer. 

Punkt 1. Normer från det icke-virtuella. Rörande punkt 1 är den för varierande för 

att ens nämna några generella regler för, utan endast tendenser kan uttalas. 

Denna aspekt (normer) berördes förbigående i kapitel fyra när Bidi möter en 

person som onekligen inte klarade av att anpassa sig till de kollektiva normerna, 

det visar att beteenden som inte är accepterade i det icke-virtuella, så som 

högljuddhet och allmänt ignorerande av andra personer inte heller är accepterat i 

den virtuella miljön av Ragnarök Online. Den icke-virtuella världens syn på kön, 

ålder, etnisk tillhörighet och fördomar genereras som sagt även de in i den 

virtuella. 

- You know..err Turkish ppl (people) are soooo annoying (Kaff) 

- Umm I heard they have a bad reputation, you know Pirates (ett Guild) are Turkish? 

(Jag) 

- Yhee, well..umm there ok..haha well maybe they are not that annoying >_> (Kaff) 

- Noo your wrong the Phinos (Filippinare) are the noisy once = P (Sound) 

- True, I know Im one ^^ (Pain) 

- So many don’t bother being polite (Pain) 
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- But your phino (Jag) 

- Well maybe we all are just annoying ^^ (Kaff) 

- >_> (Sound) 

- true (Pain) 

- So basically whatever we think we know we don’t? (Jag) 

- guess so (Sound) 

Samma stil får diskussioner kring ålder och kön. Fördomar och generaliserade 

mönster bryter samman bara man för upp exempel på individer eller grupper av 

den utpekade gruppen. Men i samtliga fall får vikten av dessa en viss rangordning 

utifrån perspektivet av status. Nationalitet betyder mest, sedan är det ett stort gap 

till ålder, för att slutligen komma till kön som verkar vara något som deltagare 

genom tid spenderad i virtuella miljöer slutligen slutar bry sig om. 

Att inte bry sig om kön, är mycket p.g.a. att det aldrig går att veta vilket kön 

personen man pratar med verkligen har, och det är i stort en norm att deltagarna 

har karaktärer av båda könen. Att fråga om kön är en av de frågorna som flertalet 

av deltagarna inte anser vara helt okej att fråga. Varför så är fallet grundar sig 

delvis anser jag i att många personer som sagt, spelar med avatarer av båda könen, 

men även att man i agerandet i en virtuell miljö på något plan vill kunna agera 

bland personer utan att definieras utifrån sitt kön. 

Exempel på ytterligare frågor som man inte ställer kan vara komplext, och beror 

på olika faktorer. Dessa faktorer visar på en intressant aspekt som jag närmast 

skulle associera till den icke-virtuella världen som vilka kläder man har på sig för 

dagen. Även ingår det ett moment av rollspel här. Låt mig utveckla. 

Precis som jag har gjort studien utifrån karaktärerna av Präst och Stalker, agerar 

majoriteten av deltagarna i Ragnarök Online med olika karaktärer. Ens beteende 

för stunden varierar till viss grad beroende på vilken karaktär spelaren är på, detta 

för att det finns en kollektiv tanke på hur en Lönmördare (Assassin Cross) agerar 

likväl som hur en Riddare agerar. Personer får efter tid i Ragnarök Online en 

fallenhet att agera mestadelen tid på en viss typ av karaktär. Pain t.ex. fastnade 

som Pilbågsskytt trots att han hade flertalet olika karaktärer. 

Så frågorna som inte ställes beror på vilken karaktär personen just då är inloggad 

på, precis som man anpassar sitt beteende utifrån arbetssituation och social sfär i 

det icke-virtuella. Tydligast är exemplet rörande Assassin Cross karaktären. Som 

oinvigd gör man lätt misstaget att fråga om vilken utrustning man har på 

respektive karaktär, fråga en Präst och man kan mycket väl få ett trevligt och 

informativt svar, men fråga en Assasin Cross så bemöts man med en förvåning 

och ofta en uppläxning kring normer i spelet. För precis som vi kan föreställa oss 

att Assassins är hemlighetsfulla är de det i Ragnarök Online med. Vad en Assassin 

Cross karaktär använder för utrustning är en hemlighet och det är oartigt att fråga. 

Denna information, om vad en Assassin Cross har för utrustning är reserverad för 

de närmaste vännerna (om ens då), samtidigt bidrar detta till att det är svårt att lära 
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sig just denna karaktär och en viss mystisk aura finns kring dem som är riktigt bra 

– för man får ju inte reda på vad de har för utrustning. 

Motsatsen till detta är hattarna, väldig få hattar hyser en sådan hemlighetsfullhet 

men som sagt finns det även hemliga hattar. Men när det gäller hattarna ter sig en 

allmän välvilja kring hur dessa skapas och finnes ha byggts upp, för om 

människor inte vet hur svårt det är att göra en orc hatt skulle den inte ge den nivå 

av status som den ger. Hattar är vackra och att sitta ner några stycken och visa 

vilka man har är en trevlig sysselsättning, kanske byter man några hattar med 

varandra eller ger bort en som gåva för att visa att man finner den andra personen 

trevlig. Jag har många gånger funderat på hur det skulle vara i det icke-virtuella 

om alla hade minst 20-talet hattar hemma, nog hade en kultur byggts upp kring 

dem. 

En länk börjar byggas upp av Rich Points. För att bry sig måste man verka i den 

virtuella miljön, och bryr man sig kan man bli ledsen och uppleva alla nivåer av 

känslor i den virtuella miljön. Status visas tydligast genom att man bryr sig om 

sina aktioner i miljön, och att bry sig är att verka [agera] i miljön. Att agera i 

miljön ger miljön mening vilket ger deltagaren status, helt enkelt har man skapat 

en virtuell identitet när man går igenom alla dessa variabler. Personen är inte 

längre en gäst i miljön utan har blivit en invånare, en inföding. De val och utbud 

av hattar en person har är ett av sätten att visa att denna bryr sig och i högsta grad 

är en ”native”. 

I nästa kapitel AFK berörs aspekten av att vara men inte vara på platsen. Hur gör 

man detta? 
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5. AFK 

 

En vanlig företeelse i många virtuella miljöer är AFK (Away From Keyboard) 

(Boellstorff 2008:106). Normen är att om man lämnar datorn (d.v.s. blir AFK) för 

mer än att gå och hämta något sätter man upp ett chattfönster där det skrives, t.ex. 

AFK. Detta så personer inte står och pratar med en när man inte är där. I Ragnarök 

Online syns ingen skillnad på om man är upptagen med en privat diskussion, 

ignorerar en eller om en helt enkelt är just AFK. Att bara lämna sin avatar 

ståendes är därmed inte särskilt populärt (d.v.s. om en skylt saknas). Flertalet 

sätter upp denna skylt för att informera människorna vad som görs. Dessa skyltar 

har utvecklats mer åt vardagsstatushållet de senaste åren
58

. Vanliga skyltar är: 

eating, sleeping, @ work, walking dog, watching movie, AFK, afk-ich, alt–tab, 

irl-ing, etc. De första är självförklarande, men afk–ich, alt–tab och irl–ing har sina 

särskilda betydelser. Afk–ich betyder ungefär ”jag städar men tittar på skärmen då 

och då”, alt–tab betyder ”jag läser på internet men flippar/växlar mellan Ragnarök 

och webbläsaren, irl–ing betyder helt enkelt att personen är ”In Real Life” och gör 

saker som görs där, oftast har det med rena vardagssysslor att göra som att tvätta, 

städa, plugga, äta, handla mat etc. 

Dels berörs denna aspekt här för att det visar på en av de stora skillnaderna mellan 

virtuell och icke-virtuell, aspekten av att man kan synas men vara okontaktbar (ej 

vid datorn) och dels för att det visar på hur en form av normer byggs upp kring 

avatarer.  Detta med att man kan synas men ändå inte vara kontaktbar gör att 

personen, även om den inte är på plats, kan visa sin närvaro, och det har skapats 

ett eget bild, eller formspråk om man så vill, kring detta i sig. En person som 

placerat sin karaktär på en plats och satt upp en skylt där denna proklamerar ”back 

till WoE”, säger just detta och vill genom detta vissa att han/hon tänker deltaga. Ju 

fler som gör detta desto mer byggs en ”laddning” upp inför matchen i sig. Denna 

aspekt av livet i Ragnarrök Online visar som sagt även på hur en form av normer 

byggs upp kring avatarer, samtidigt som de ses som en person på den virtuella 

platsen, kan man samtidigt bara lämna detta Jag med en AFK skylt. Ofta är dock 

AFK placering av din karaktär endast ett sätt att visa ”Jag är på platsen”
59

. 
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 En tanke här kan vara att dessa status meddelanden är en form av facebookeffekt. 
59

 Denna aspekt av att vara på platsen men ändå icke är en rich point i hur nya mänskliga beteenden och uttryck 

växer fram i det virtuella. Denna utveckling sker här utifrån omgivningen och dess begränsningar, människan 

anpassar sig till dessa (begränsningar) och inom dessa ramar skapar hon nya uttryck, som AFK skyltarna (vilket 

inte är möjligt utifrån de icke-virtuella begränsningarna).  
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6. Återkopplingen 

 

Början var fyra infallsvinklar. Orientering i den virtuella miljön, skapa sociala 

band, hur man representerar sig och status och slutligen det annorlunda. Under 

textens gång har dessa infallsvinklar behandlat frågorna och syftet jag ställde i 

början. Syftet var att visa den dynamik, interaktion och verkan av människor som 

sker i den virtuella miljön Ragnarök Online.  

Frågorna jag ställde mig var: Är det verkligen så annorlunda? – Skiljer sig 

människors agerande i virtuella miljöer från agerandet i icke-virtuella miljöer? Är 

människors agerande som sådant annorlunda i virtuella miljöer? Är det 

överhuvudtaget rimligt att tala om virtuella miljöer som någonting 'overkligt', som 

nödvändigtvis måste ställas i motsats till 'verkligheten'? Om platser skapas genom 

mötet mellan människor, deras interaktion och verkan, samverkan och verksamhet, 

är då inte platser lika verkliga i den virtuella miljön som i den icke-virtuella? 

Syftet och frågorna har arbetat för att visa den dynamik, interaktion och verkan av 

människor som sker i den virtuella miljön Ragnarök Online, samt hur personers 

agerande och verkan i Ragnarök Online är faktorer som bygger platsen som sådan, 

och således avslöjar platsen som fenomen. 

Genom ovanstående infallsvinklar mötte vi den virtuella miljön Ragnarök Online, 

och genom tid spenderad i miljön växte paraplyet fram, som mer och mer ledde 

vägen fram till plats som sådan. 

 

6.1 Plats 

You don´t even know my real name... but still I feel like I know you, when I think 

about it my head starts to spin, I´m sitting here thousands of miles from you and we 

sit here together discussing what hat we should make, F… , sometimes I don’t even 

know where I am anymore = P  but clearly I am here . (Pain) 

Varför plats? Plats kan låta som ett vagt utgångsläge, men studier kring platser 

visar vilket djup som finns att nå när utgångspunkten är platsen, och skapandet av 

platsen. Plats är ett perspektiv som utgår från sociala uppbyggnader och historiska 

rörelser. Platser skapas av personerna som lever på den platsen, genom deras 

upplevelser, erfarenheter och minnen. (Gray 1999:443, Low 1996). 

Olika forskare har fokuserat på olika aspekter rörande skapande av platser. 

Berdoulay
60

 (Berdoulay 1989:135) skriver att plats skapas i en situation av diskurs 

mellan invånare på platsen. Att begränsa plats-skapande endast till att vara samtal 
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människor emellan finner jag, liksom Gray (1999) och Jackson
61

 (1996), 

inskränkande. Snarare skapas plats i mötet och genom att en plats har mening;  

…meaning is not invariable given to activity by the conscius [reflexive] mind or in 

explicit verbal formulations. Meaning should not be reduced to that which can be 

thought or said, since meaning may exist simply in the doing and in what is 

manifestly accomplished by an action (Jackson 1996:32).  

Därmed skapas plats genom att denna ges mening. Denna mening kan ges genom 

ett möte mellan människor, och mening kan ges genom att en person är på platsen, 

och verkar på den. 

Studiet av plats, och plats som fokus för studier, har som synes utvecklats snabbt 

de senaste 20 åren. Att applicera dessa teorier om platsskapande genom att platsen 

skapas i mötet och verkan har lett till att jag kunnat visa den virtuella platsen av 

Ragnarök Online genom en teori som inte ser någon skillnad på virtuell eller icke-

virtuell. För genom att söka platsen finner man även människan på platsen, hur 

den växt fram och vilken relation människor har både till varandra och till platsen 

i sig. Ingold berättar i The Perception of the Environment (2007:204) om hur ett 

träd växer fram vid ett sädesfält. Detta träd skapar genom sin existens en plats 

som människor använder, och genom historien skapar så trädet en plats där 

människor vilar sig i skuggan och njuter av dagen. Platsen hade således inte blivit 

en plats utan trädet, utan det är pga. trädet som människor har gett denna plats 

mening och historia; människorna är delaktiga i skapandet av platsen, men platsen 

hade aldrig existerat utan trädet. Likaså finns Ragnarök Online alltid där, men det 

är först i och med att människor ger denna miljö mening som den faktiskt blir en 

plats – en plats med historia som nya personer hela tiden växer in i. Precis som 

trädet växer genom åren, men människorna som vilar under det förändras och byts 

ut. 

Att växa in i en plats och dess historiska flöde märktes tydligt i kapitel tre, Att 

växa in i en plats, där det framhölls att ”Ryyys kommentar stärker att det inte bara 

räcker med det visuella för att känna en plats, utan personen måste bli socialt 

involverad för att känna att denna är en del av platsen”. Vad som uppdagades var 

att, när människor pratar om platserna görs detta ur ett historiskt perspektiv av 

mänsklig aktion (t.ex. där vi plockade upp det där ägget, där vi gjorde den hatten). 

En plats finns inte förrän människorna finns på platsen eller snarare har befunnit 

sig på den (platsen kan finns i minnet). Det är människor som genom sitt 

användande av platsen förvandlar denna ”…space itself becomes a kind of neutral 

grid on which cultural difference, historical memory, and societal organization are 

inscribed” (Gupta & Ferguson 1992:7). Vad som gör plats till ett tacksamt 

perspektiv för en virtuell miljö är att en plats skapas genom interaktion och 
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meningsgivande verkan i mötet mellan personer. Därmed skapas platser, med dess 

ankrade känslor och minnen, när människor ger något mening. 

I kapitel fyra, Guild, gav platsperspektivet en åskådning av det stora flödet av 

människor under tävlingen WoE (War of emperium). Denna påbjudan ledde till 

just en observation av flödet av händelser under WoE. I detta flöde agerar 

människor som Bidi. Det är hon och alla andra som skapar ”stämningen” i mötet 

under stunder som WoE. I detta möte, som också skapar platsen, visar personerna 

hela tiden sin sociala tillhörighet vilket ytterligare skapar dynamik till kreationen 

av platser. Den sociala tillhörigheten visas både genom sitt medlemskap i ett 

Guild och genom den invecklade strukturen av hattar och statusen bakom dem. 

Denna tillhörighet avspeglar sig på platsen och platser skapas i platsen, vilket 

uppmärksammades redan i kapitel två: 

 - you see those benches over there, (Ryyy går till fyra bänkar placerade lite till vänster 

i Lunette, Fimits huvudstad) that’s Blue Cats hangout, they are nice people. But if you 

move up to the flower pot above that’s Cels hangout. (Ryyy) 

- So can you hangout where Cel is? (jag) 

- Sure but it would feel weird, you know Im not a Cel. (Ryyy) 

Här demonstreras hur historia, minne och den sociala människan är delaktiga I 

skapandet av en plats, detta gör att en virtuell miljö, likväl som ett telefonsamtal 

skapar en plats:  

Something like a transnational public sphere has certainly rendered any strictly 

bounded sense of community or locality obsolete. At the same time, it has enabled 

the creation of forms of solidarity and identity that do not rest on an appropriation 

of space where contiguity and face-to-face contact are paramount…. It is this that 

forces us to reconceptualize fundamentally the politics of community, solidarity, 

identity, and cultural difference  (Gupta & Ferguson 1992:9). 

Vidare i kapitel fyra Titta vad jag gjort! En hatt =) observerades dynamiken och 

den tydliga rangen i huvudbonader genom platsperspektivet. Genom att endast 

beskåda torget i Lunette upptäcker man mönster och infallsvinklar som man 

senare kan arbeta med utifrån detta perspektiv (därefter tar Rich Points vid, och 

för en vidare in i den sociala labyrinten). 

En person sitter med en Dragonhatt, vilken är avsevärt svår att få tag i. Vet ej vem han 

är men i den offentliga dialogen han har med en tjuv som bär en säkerhetshatt märker 

man vem som har den högre statusen. 

Ur platsen växte reflektionen om status och dess beståndsdelar, däribland hattar 

och hattar och återigen fler hattar. Detta bejakar också perspektivet av plats i 

avseende av vad som sker på just den platsen man studerar, vilket hjälper en att 

inte hamna i en form av tunnelseende, utan att istället upprätthålla en öppenhet 

gentemot omgivningen. En sådan öppenhet är inbyggd i perspektivet och ger 

utrymme för att bejaka det som man ej trodde sig finna (Rich Points). 
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Kapitel fem AFK, är en tydlig demonstration på en plats-observation – genom att 

jag länge endast skådade platsen växte bruket av skyltar fram och dess mönster 

blev mer och mer utkristalliserat. Därmed är perspektivet av plats även ett 

perspektiv som kräver tålamod och tid. 

Utan detta tålamod skulle även hattarnas dynamik gå förlorad. Jag har sökt finna 

en liknelse till den icke-virtuella sfären – men endast önskan att visa upp sig är 

vad jag finner och detta inte endast som ”skryt” utan mycket ur aspekten av egen 

stolthet av skapande. Hattarna och deras dynamik skulle förminskas utan 

platsperspektivet, för det krävs att observera och skåda hur de agerar i miljön. På 

platsen räcker det inte med att endast intervjua personer utan man måste se hur de 

används.  

Loggar in i Ragnarök Online, går över torget i Lunette frågar Cookie (känner inte 

Cookie sedan innan)… 

- Would you say hats are a big part of Ragnarök? (jag) 

- Yheee (Cookie) 

- why? (jag) 

- they help you and look nice xD (Cookie) 

- Do you think you can see if a player is good depending on the hat? (jag) 

- hummmmm. (Cookie) 

- sometimes, but some people just like to make hats not so good gaming. But same 

time some hats you need be real good to make….. depends = P (Cookie) 

Som synes kan man fråga i stort vem som helst i Ragnarök Online och hattarna 

ger snabbt en reflektion. Observationerna blir då ett viktigt tillägg till intervjuer, 

och genom plats får man ett fält där man kan skåda detta flöde av personer och 

deras hattar – hattar som säger så mycket men ändå också kan vara bara en hatt. 

Vidare ser vi genomgående i kapitlen hur människor är på platsen och precis som 

Setha Low demonstrerar i sin studie av torg i Costa Rica (1996) och John Gray i 

sin studie av den skotska landsbygden (1999) är en plats inte en plats förrän 

människor ger den mening. Som tidigare nämnt förutspådde Akhil Gupta och 

James Ferguson (1992)  redan 1992 att platser skulle börja växa fram i icke-

fysiska möten. Och nu några år in på 2000-talet har människan skapat 

lättillgängliga och levande platser i den virtuella sfären. Boellstorff visar även 

detta i sin studie (se sid.15), nämligen att den virtuella platsen blir en plats skapad 

av människor och en ny kultur uppstår. 

Vad var det som visade platsen? Situationer, stunder av ”ahaa”, d.v.s. Rich Points. 

Rich Points har tydliggjort känslor, uttryck och deltagande. Rich Points som 

metod har hela tiden pekat både från och mot perspektivet av plats. För platsen är 

forumet där alla dessa emotioner och aktioner ges rum för att verka. Rich Points 

har här först arbetat för att föra fram plats, och plats har genom att plats endast 

existerar utifrån personers verksamhet på platsen slutit cirkeln - för det leder 

tillbaks till stunderna av Rich Points, som visar emotioner, känslor, verkan, aktion 
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och att bry sig om och ge miljön mening. Hade inte Rich Points visat på att det var 

aktionen av att verka i miljön som skapar detta icke-annorlunda hade inte 

perspektivet av plats uppdagats. Därmed finner jag att Plats och Rich Points kan 

användas som teorier för uppbyggnad av en studie. Plats får stå för en teoretisk 

grund som både modifierar metoden av deltagande observation och bereder 

utrymmet för hur Rich Points uppdagas. Rich Points som är en metod, kan 

fungera som en teori, om man som den studerande faktorn (d.v.s. jag) bejakar 

aspekten av slump och möjligheten till att bygga en studie baserad på denna 

slump. För samtidigt som människan är en rutinvarelse, sker hela tiden saker och 

uttryck som vi inte kan förutse att de skulle ske – detta är teorin av Rich Points, att 

världen inte är hårt deterministisk och att man inte fullt ut kan förutse vad 

mäniskor skall säga och göra. 

Ragnarök Online finns som ett datorprogram utan att någon är i miljön, men det 

blir inte en plats förrän människor är i den och ger platsen värde. 

 

6.2 Annorlunda 

Frågan om verklighet vis a vis icke-verklighet är en fråga som inte har fokus här, 

utan det är två sociala sfärer som existerar parallellt. Jag önskar därför inte ställa 

dem mot varandra utan att titta på den virtuella miljön och beskriva den genom 

den icke-virtuella , dessa miljöer utesluter därmed inte varandra. 

Men arbetar man i en virtuell miljö måste man ändå ge relationen mellan virtuell 

och icke-virtuell miljö en reflektion, dock inte på något djupare existentiellt plan 

utan snarare på ett lingvistiskt. Både Boellstorff och Taylor uppmärksammar att 

forskaren måste ta sig in i språkbruket av ord som ”in real life”, den ”fysiska 

världen”, ”the real world”, ”real life”. Dessa uttryck betyder oftast inte att det är 

mer ”verkligt” i den fysiska världen än i den virtuella, snarare är det endast ett 

uttryck för off-line, d.v.s. inte inloggad. Det finns inget färdigt språk för de 

nyanser av vara man som människa möter i virtuella  miljöer - så ordens innebörd 

är svåra att greppa, men den bild av åtskillnad mellan en persons agerade i virtuell 

och icke-virtuell miljö måste bortses ifrån, för personerna i miljön komplicerar 

inte detta, d.v.s. särskillnaden mellan miljöerna (Boellstorff 2008:20f, Taylor 

2009:19). 
 
Att det icke-virtuella varat läggs på det virtuella är av den enkla 

anledningen att människor i det icke-virtuella skapar språk och normer som förs 

över i det virtuella 
62

. 

Det har visat sig att hur deltagarna agerar [verkar] och hanterar Ragnarök Online 

inte är av en problematiserande karaktär utan något som bara görs. När personer 

börjar besöka den virtuella platsen Ragnarök Online, börjar de känna platsen likt 
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en icke-virtuell plats. Man går omkring, och tittar på omgivningen, försöker finna 

kontakter. Och precis som en nyinflyttad i ett nytt område känner man sig kanske 

efter det första intrycket lite ensam och vilsen. Men i det hela använder människor 

inga andra funktioner för att orientera sig i en virtuell miljö än de hon använder i 

den icke-virtuella. `Efter en kurva i vägen ligger en sten formad som en obelisk 

sväng till höger vid denna´ – är en vägbeskrivning från Ragnarök Online som lika 

gärna kan vara en beskrivning av något i den icke-virtuella. 

I kapitlet om Guilds (kapitel tre) behandlas sociala nätverk och allmänt mänsklig 

interaktion. Även här syns att deltagarna ej problematiserar sin närvaro i den 

virtuella miljön, denna icke problematisering gör att människan kan hantera 

sociala interaktioner via en avatar och ge denna interaktion värde. Det finns inget 

annorlunda i hur det sociala beteendet fungerar i en virtuell miljö, människor 

bråkar och skapar drama, ogillar och gillar olika personer och vissa personer 

agerar så aktivt i den virtuella miljön att de där bygger upp sitt främsta forum för 

social interaktion. Men är det mer annorlunda än att t.ex. bara umgås med sina 

vänner? Skillnaden här må vara att i en virtuell miljö är det svårare för dig att 

döma ut människor baserat på fördomar grundade på faktorer så som hudfärg, 

livsstil och generella fysiska attribut, däremot existerar dessa fördomar lika 

mycket. Skillnaden är att mötet mellan människor sker enklare i den virtuella 

miljön och det är i mötet fördomar bryts ner. Därigenom kan virtuella miljöer bli 

en frihet för många människor som kanske har svårt att ta plats och hävda sig i det 

offentliga rummet. 

Kapitel fyra Titta vad jag gjort! En hatt = ) behandlade jag främst för att manin 

kring hattar i Ragnarök Online verkligen är påtaglig, men även då det visar hur 

människan gillar att visa upp sig, och demonstrera att hon gör saker (d.v.s. att man 

agerar/verkar i varat). En (av flera) intressanta aspekter är att man får mer status 

eller ”cred”/”anseende” om man själv har arbetat fram hatten. Har man bara köpt 

den så har personen bara visat på att han/hon är rik, och det är inget man får direkt 

anseende för i Ragnarök Online. Men har personen gått i timmar och arbetat för 

hatten får deltagaren utöver statusen av hatten även ett anseende av en positiv 

karaktär
63

. En nära liknelse är att det inte är så anmärkningsvärt att köpa bröd i 

affären, men bakar man det själv, lägger ner tid och arbete på det, kan man med 

gott anseende äta och dela med sig av sin smörgås i det offentliga rummet. 

Man kan se likheter mellan virtuell och icke-virtuell i hur människan visar upp sig 

och är en del i det sociala, men också skillnader. En av de stora skillnaderna är att 

man i en virtuell miljö är frånkopplad från den icke-virtuella världens monetära 

system, man kan bara gå ut i skogen och samla på sig saker så får man en fin hatt. 

I det icke-virtuella reagerar omgivningen annorlunda om man skulle gå ut i den 

lokala parken och börja hugga ner träd och samla på sig saker. 
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I texten uppdagas att deltagarna agerar under en moralisk kodex som i grunden är 

av en common sense karaktär. Det är som att man skulle leva i ett samhälle utan 

lagar men med ett så starkt kollektivt konsensus kring vad som är rätt och fel 

agerande att hela församlingen upprätthåller detta. Men normerna är aldrig fasta 

och omformuleras hela tiden och varierar från virtuell miljö till virtuell miljö. 

Men fortfarande är hela den virtuella miljön en antropomorfism, en värld skapad 

lik deltagarnas egna men ändå inte, så deltagarna fyller den virtuella platsen med 

det som känns igen, och det är den icke-virtuella sfären av vardagen. Men då 

deltagarna i virtuella miljöer ofta härstammar från flera olika hörn av vår glob, 

föds en ny kultur. 

Slutligen till den aspekten som i denna text är tydligast annorlunda. I kapitel fem 

AFK demonstreras ett beteende som är omöjligt i den icke-virtuella sfären, den av 

att vara på en plats och samtidigt inte vara på en plats. Detta är fascinerande och 

förmodligen grundat ur en önskan av att deltaga, för människan är en social 

varelse och ibland hade man nog önskat att det fanns en förmåga att bara vara på 

en plats för att visa sitt stöd, även om detta sker passivt så är man ändå där - och 

detta samtidigt som man faktiskt diskar. 

Överlag finner jag att agerande i virtuella miljöer är problemfritt. Det ter sig inte 

finnas någon konflikt kognitivt mellan virtuellt och icke-virtuellt, konflikter som 

kan uppdaga sig är frågor om tid och sociala relationer, men själva agerandet i en 

virtuell miljö är inget annorlunda. Detta är samma slutsats som syns hos bl.a. 

Boellstroff (se sid. 4), det är en ny plats där människor agerar, som blivit en var-

daglig sysselsättning för miljoner människor. 

 

6.3 Att verka 

Spelets vara är verkandet. Datorn är ett verktyg för att nå [bruka] den virtuella 

miljön, i den virtuella miljön får man via sin avatar tillgång till brukandet av 

verktyg i den virtuella miljön. Allt handlar om att verka och vara verksam. Den 

sfär där man verkar och brukar verktyg blir en verklighet. För det verkliga är det 

man verkar inom. Det är denna verkan, denna process som gör att personer kan 

agera [verka] i virtuella miljöer utan att skapa en konflikt kognitivt. För 

människan är en verkande varelse som har en fallenhet för att vara verksam och 

hantera verktyg. Så, för att något skall vara annorlunda måste momentet av att 

verka tas bort, om detta går är en annan fråga. 

Att bruka datorn som medel [verktyg] för att agera [verka] i Ragnarök Online är 

inget för människan nytt. Datorn är endast ett nytt verktyg att bruka i vardagen, 

och Representationen av dig, (avataren), är inte mer än en utvecklad (eller 

nedgraderad?) föreställningsförmåga som liknar den man brukar vid läsningen av 

en bok. Alltså är det inget nytt utan endast för deltagaren en nyans skillnad av vad 
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som redan tidigare funnits. Alltså är det inget `speciellt´ med att just agera i en 

virtuell miljö. 

 

6.4 Avslutning och summering av resultat 

Huvudsyftet var att visa den dynamik, interaktion och verkan av människor som 

sker i den virtuella miljön Ragnarök Online.  

I denna text har det demonstrerats att personer agerar och interagerar med 

varandra i Ragnarök Online. I denna process av liv skapas så platsen av Ragnarök 

Online.  

Vidare var frågorna: Är det verkligen så annorlunda? – Skiljer sig människors 

agerande i virtuella miljöer från agerandet i icke-virtuella miljöer? Är människors 

agerande som sådant annorlunda i virtuella miljöer? Är det överhuvudtaget rimligt 

att tala om virtuella miljöer som någonting 'overkligt', som nödvändigtvis måste 

ställas i motsats till 'verkligheten'? Om platser skapas genom mötet mellan 

människor, deras interaktion och verkan, samverkan och verksamhet, är då inte 

platser lika verkliga i den virtuella miljön som i den icke-virtuella? Dessa frågor, 

om än sammanlänkande behöver besvaras separat. 

Skiljer sig människors agerande i virtuella miljöer från agerandet i icke-virtuella 

miljöer? 

Genom studien demonstreras det hur personer oproblematiskt tagit till sig denna 

möjlighet av att agera inom virtuella miljöer. Deltagarna problematiserar inte sin 

aktion i Ragnarök Online, utan det är en var-daglig handling. Agerandet skiljer sig 

endast i det avseende att vissa saker är möjliga i det virtuella som ej är möjliga i 

det icke-virtuella och vise versa. T.ex. hur man gör hattar och bara går runt och 

plockar saker.  Men agerar människor skilt i det virtuella? Detta är nästa fråga. 

Är människors agerande som sådant annorlunda i virtuella miljöer? 

Agerandet som sådant hänsyftar i mycket till vett, etikett och moral. Som studien 

har visat skapar en sammanslutning av människor en moralisk kodex, och även 

om denna kodexen kan variera i det virtuella från det icke-virtuella är detta 

mycket en frukt av det multi-kulturella mötet som äger rum. I detta möte skapas 

normer och personers relation till dessa finner jag inte skilja sig från den icke-

virtuella sfärens. Även straff har likheter, om du bryter mot de icke-virtuella 

lagarna kan du hamna i fängelse och få böter. Detta kan även ske i det virtuella 

och för en person som har stora delar av sitt sociala liv i det virtuella är straffet av 

att inte kunna logga in i miljön ett lika stort straff som att fysiskt hamna i fängelse. 

Med den stora skillnaden att det virtuella straffet ej, för det mesta, påverkar din 

fysiska förmåga till frihet. Så nej agerandet är inte annorlunda men då den 

virtuella verkligheten trots allt inte är den fysiska verkligheten finns ett utrymme 
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för att tänja på normerna och bryta mot reglerna – och i denna process omvandlas 

hela tiden de virtuella normerna på ett, enligt mig, organiskt vis. Med detta menar 

jag att då den virtuella miljön ej har byråkratiska system av demokrati eller dylikt, 

omförhandlas normerna mer utifrån ett kontrakts etiskt perspektiv, om något 

behöver ändras sker en diskurs och dialog och ändringen har genomslag relativt 

snabbt. Slutligen har vi då frågan: 

Är det överhuvudtaget rimligt att tala om virtuella miljöer som någonting 

'overkligt', som nödvändigtvis måste ställas i motsats till 'verkligheten'? 

Om platser skapas genom mötet mellan människor, deras interaktion och verkan, 

samverkan och verksamhet, är då inte platser lika verkliga i den virtuella miljön 

som i den icke-virtuella?  

Ja platsen är lika verklig och att påstå att agerandet i virtuella miljöer är overklig 

eller på låtsas är inget annat än en oinformerad åsikt om ett fenomen som kanske 

ännu inte fullt ut förstås i den allmänna sfären. Men att möta den virtuella sfären 

utan den fysiska går inte, för vi är alltid rotade i vår plats. Vad studien visar är att 

bemötandet av virtuella sfärer bör ske utan en syn av annourlundahet rörande 

dess ”verklighet”, snarare bör de ses som subkulturer avknoppade och gödda ur 

det icke-virtuella. Det finns ingen motsättning. Att ställa dessa sfärer mot varandra 

är att återgå till en dualism rörande kropp och tanke, människan är en 

helhetsvarelse där dessa är ett – därmed bör även vårt samliv ses som ett. Och nu 

lever människan även i det virtuella. 

Slutligen har texten arbetat med sökan efter ett perspektiv som arbetar och 

fungerar väl i virtuella miljöer. Jag valde, eller snarare så visade sig perspektivet 

av plats vara detta perspektiv. Plats visade människan och genom att plats skapas i 

mötet är platsperspektivet blint gentemot om studien sker i det virtuella eller det 

icke-virtuella, det enda plats ser är plats och därmed människans interaktion med 

platsen. För som texten har demonstrerat föds platsen genom människan och 

människan formas genom platsen. Människan lever i sin omgivning och studien 

har visat att denna varelse, människan, kan acceptera en omgivning som är virtuell, 

så slutligen: Är det verkligen så annorlunda? 
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7. Slutord 

 

Lunette, den egendesignade staden på Ragnarök Online serven Fimit. Stunder, 

platser, var ute en vända och jagade lite monster med några vänner, sitter nu i 

Lunette på en bänk. Det är detta man gör i det virtuella, spenderar tid på olika 

platser. På dessa platser träffar man personer, och som sagts är det personerna som 

gör platsen. 

I Lunette spelas en lugnande melodi av panflöjt och gitarr, framför mig är ett 

stenbelagt torg, eller torgyta. I mitten finns åtta bänkar i två fyrkanter med buskar 

och blommor i mitten av dem. Längre bort, nedanför torget finns flera hus där 

man kan få olika tjänster, t.ex. ändrar färgen på dina kläder och ditt hår. Husen ser 

medeltida ut men ändå ges en känsla av mindre by på 1800-talet till och med tidigt 

1900-tal. 

Sitter där med Pain, diskuterar kring att han måste ta en paus från spelet, hänt för 

många saker off-line för att kunna fortsätta ha två sociala sfärer. Jag tro detta hänt 

de flesta som spelat, känslan av att vara på två platser, att i tanken tänka på ”on 

och off-line” personerna på samma sätt. Först blir man inte förvånad över att den 

ena i tanken råkar se ut som en liten pixelgubbe, för en har ord och aktioner att 

tillsätta denna pixelkonstruktion. Men så ibland dyker händelser upp som för fram 

att händelserna sker i olika sfärer. När så en konflikt av emotioner sker är normen 

att stödja personen (Pain i detta fall) att fokusera på off-line relationerna. Denna 

norm, att stödja personers offline/afk/irl-liv är något som kan utvecklas till en 

form av stödgrupp. Pain fick stort stöd av sina vänner i Ragnarök Online och 

menade att bara kunna prata med någon som lyssnade gav stor hjälp. 

- honestly, I almost prefer you guys (Pain) 

- But still I have to be here to (Pain) 

- ummm I see your Point of view, but you know we are here, a click away (Jag) 

- sometimes shit just gets mest up = P (Pain) 

- jupp shit happens (Jag) 

- still thanks for the time, playing and talking = ) (Pain) 

Samtalet på bänkarna i Lunettne känns avlägset, och fortfarande pratas det om 

Pain i Guildet, vad som hände honom, om någon hört från honom. Emotionerna 

som jag mött från personer som kände Pain ter sig lika verkliga som vilka off-line 

känslor som helst. Snarare skulle det för dessa människor vara konstigt att tro att 

det är en skillnad, det är ju händelser som sker i deras liv. 
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