
 

 

 

 

 

 

 

Träning och tävling online: 

Raidkultur i World of Warcraft 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1/22 14:49:56.310  [spelare NN] says:  ------- 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |        |            This is Bob 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |        |            Bob Didn't follow Tactics. 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |       . 0           Dont be Bob. 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |       /|\       

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |       / \ 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: | 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |__________ 
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Abstract: 
 

Competitive play and training online:  

Culture around raids in World of Warcraft 

 

Competitive gaming, or the growing sport like scene around computer games, has not been 

studied much in the academic field of Games Studies. Drawing on ethnographic and interview 

work both inside and outside the game this thesis examines player-produced culture around 

raids in the Massive Multiplayer Online Game World of Warcraft. Competitive elements in 

WoW, such as races to be the “World First” to beat a raid encounter, have become more 

dominant and mainstream during WoWs five year history. Today, famous guilds can get 

much attention outside the game, and get invited to play in front of audiences on big LAN like 

“Dream Hack” in Jönköping Sweden. With theoretical inspiration from phenomenological 

culture analysis and Bruno Latour the study discuss how players coordinate and monitor both 

their own, and other player‟s game play in cooperative team play. By acknowledging the 

audience as a part of the game culture the author also argues that new ways of looking at 

games and play in contemporary culture can be reach. 
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Inledning  

 

World of Warcraft, WoW, har funnits sedan slutet av 2004 och har rönt mycket 

uppmärksamhet från flera olika håll. De flesta känner idag till det, om inte annat så från 

löpsedlar och nyhetsreportage, även om det är många som inte närmare vet vad det innebär. 

Under 2000-talet har datorspel växt till en miljardindustri, och ca 10 miljoner människor 

betalar varje månad ungefär 100 kronor för att spela WoW. Flera dags- och kvällstidningar 

har också särskilda sidor och bilagor avsedda för datorspel med bl.a. recensioner och analyser, 

och filmer som Avatar (2009) och Gamer (2009) speglar både förhoppningarna och 

farhågorna med möjligheterna att skapa en ”avatar” och uppleva världen med andra ögon. 

Jag började spela WoW tidigt 2007 och funderade snabbt att också skriva om 

det när jag läste statsvetenskap hösten 2007 och våren 2008. Det var särskilt föreningar av 

spelare i så kallade ”guilds” och det politiska och mediala intresset för spelet som intresserade 

mig då. Uppsatsen under andra terminen skulle dock skrivas parvis, och jag lyckades inte 

övertala min medskribent. Men intresset dröjde sig kvar som en fritidssysselsättning jag 

ägnade många timmar åt, och hösten 2009 påbörjade jag arbetet för denna uppsats. Som 

etnologistudent kom jag att intressera mig för hur människor integrerar datorspel i vardagen, 

och hur olika kulturer växer fram kring spel som WoW. 

  

Bakgrund 

Medierådet lät 2007 undersöka World of Warcraft med fokus på vilka problem ungdomars 

spelande kunde leda till. Tio ungdomar djupintervjuades om sina upplevelser och tankar runt 

sitt spelande. I rapportens förord skriver Medierådets ordföranden Inger Segelström och 

kanslichefen Ann Katrin Agebäck: ”Genom att likna WoW vid andra organiserade 

fritidssysslor, som att spela fotboll, ger författarna en ingång till förståelse av den sociala kraft 

och gruppsykologi som finns i spelandet – och därmed en nyckel till att bättre kunna hantera 

situationen” (Linderoth & Bennerstedt 2007:5f). En framträdande del av problematiken rörde 

så kallade ”raids” som definierades som:  

en större grupp av spelare (10/25) som tar sig an en svårare instans [...] Raidande kräver att 

spelaren har uppnått en viss level (oftast den högsta nivån), samt skaffat viss utrustning och 
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förmåga att hantera sin spelkaraktär i förhållande till vad som förväntas av denne i gruppen 

av spelare. (Linderoth & Bennerstedt 2007:80)
1
  

 

Rapportförfattarna visade att denna del av spelet var särskilt tidsödande och att vissa 

ungdomar upplevde det som svårt att gå ifrån datorn eftersom många andra spelare i gruppen 

var beroende av deras insats. Endast ett fåtal av ungdomarna ägnade sig åt denna del av spelet 

(Linderoth & Bennerstedt 2007). Som vanligt i många datorspel finns så kallade ”bossar” i 

WoW som spelarna fått som uppdrag att besegra. Dessa finns i byggnader, grottor (instanser) 

eller liknande och kan vara olika monster som drakar och demoner. Skillnaden mellan WoW 

och spel som spelas ensam är att bossarna kräver gruppkoordination för att spelarna ska kunna 

besegra dem. Speltillverkarna lade sedan starten mycket resurser på raids, som ofta kallas end 

game (Ducheneaut et al. 2006). 

När WoW lanserades var raids i praktiken endast tillgängliga för en mycket liten 

del av spelarna på grund av både spelteknisk svårighetsgrad, svårigheterna att organisera 

många spelare och den stora tidsinvesteringen detta krävde. De få som spelade dessa kallades 

ofta för ”hardcore gamers” eller ”power gamers”, både av spelare själva och forskare som 

undersökte spelen (Ducheneaut et al. 2006:308-309). Chen et al. visar emellertid med statistik 

att raidelementet starkt påverkade skapandet av så kallade guilds i spelet redan från starten, 

och att möjligheten att forma mindre raids med 10 eller 25 spelare troligen ökade antalet 

spelare som deltog i raids och raidguilds. Deras statistik säger mer om viljan att raida fanns 

hos många än framgången för de som gjorde det (Chen et al. 2008). Före 2007, och 

expansionen The Burning Crusade, utgjorde raids ofta av 40 spelare. 

 

En guild defineras som: 

En gemenskap eller klan av spelare. Spelet har funktioner och verktyg för att hålla samman 

dessa gemenskaper. Vissa guilder är fokuserade mot vissa spelmoment, såsom raider eller 

rollspelande. Guilder har en Guild Master som har den yttersta makten att ta in och kasta ut 

spelare. (Linderoth & Bennerstedt 2007:78) 

 

Hur många spelare som faktiskt raidade är därför oklart men utifrån den privata webbsajten  

www.guildprogress.com som rankade raidguilds fanns det i slutet på april 2010 nästan 140 

                                                 
1
 Instans definierade de som ”en avgränsad plats, en byggnad, en grotta eller liknande som fem eller fler spelare 

går in i tillsammans. I dessa instanser finns ett antal Bossar, monster som kräver gruppkoordination för att 

spelarna ska besegra dem. Dessa bossar har sedan skatter på sig som spelarna kan få när de vunnit striden.” 

(Linderoth 2007:78-79). 

http://www.guildprogress.com/
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000 raidguilds rankade. För att bli rankad på denna lista krävs det att guilden har minst tio 

medlemmar och att någon aktivt registrerar guilden. Även om siffran förmodligen är 

optimistisk
2
 ger den ändå en antydan om att det är ganska många guilds som ägnar sig åt 

raids. Min erfarenhet som spelare är också att raids successivt blivit mer tillgängliga för alla 

spelare under WoWs utveckling för alla spelare, det vill säga inte bara för ”power gamers.” 

Detta menar jag har påverkat spelandet för många, och därför också kulturen som växte fram 

kring spelet. I uppsatsen kommer jag diskutera hur och varför. 

Syfte 

Mitt syfte är att undersöka kulturen kring organiserade fritidssysselsättningar i datorspelet 

World of Warcraft, och mer specifikt så kallade raids. Datorspel har blivit en allt vanligare 

fritidssysselsättning för många, och spel i grupp formar både gemenskap och speciella 

föreställningsvärldar, vanor och värderingar som går att undersöka etnologiskt och 

kulturanalytiskt. Undersökningen kommer därför att lägga fokus på spelarna och hur dessa 

integrerar spelandet i vardagen, inte spelet i sig. För att uppfylla detta syfte har jag formulerat 

frågeställningen nedan:  

Frågeställning  

Vilka målsättningar och prioriteringar har spelare som raidar?  

Vad skapar raids för vardagliga handlingar och praktiker som människor delar?  

Vad krävs av spelare för att lära sig att delta i raids?  

Tidigare forskning 

Så som media och statsmakten intresserat sig för datorspel har också forskare gjort det och det 

finns studier på både datorspel och människors datorspelande. De flesta som undersökt 

datorspelande har emellertid gjort det med perspektiv på datorspel i barns vardag  

(Erikssons 2000), eller som ett ”ungdomskulturellt fenomen” (Falkner 2007:44), och det finns 

få studier av vuxna spelare. Ett undantag är litteraturvetaren Jessica Enevold och etnologen 

Charlotte Hagström (2008) som undersöker datorspelande mammor. Det är svårt att veta vilka 

som spelar WoW, men det finns studier som visar att medelåldern för den här sortens spel 

                                                 
2
 Antalet spelare som raidar behöver inte vara så många som antalet guilds antyder, många guilds håller inte så 

länge och spelare kan byta guild eller spelar med andra vilket gör att många guilds inte är aktiva. Databasen har 

en inbyggd fördröjning på 30 dagar innan inaktiva guilds tas bort från listan. Sidan rankar både 10-personsguilds 

och 25-personsguilds eftersom nya raids i spelet tillgängliga för både 10 och 25 spelare. (Guildprogress.com 

/faq.) 
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MMOGs – Massive Multiplayer Online Games, är närmare 27 år. Många spenderar mycket 

tid, ungefär 20 timmar i veckan, på spelen (Yee 2006, IBM 2007) och ”power gamers” kan 

ofta spendera den dubbla tiden (Taylor 2006a). Tiden som många spenderar på spelen går 

alltså att jämföra med tv-tittande (Mediamätning i Skandinavien).  

I raidkulturen är inslaget av tävlan starkt och mig veterligen har spelforskningen 

inte uppmärksammat detta särskilt mycket. Inom etnologin har Mats Hellspong som studerat 

spel, lekar och idrott visat att i bondesamhället tävlades det med allt. Det kunde vara tävlan 

mellan arbetslag på åkrarna, olika former av lekar och fysiska kamper och dagarna kunde 

avslutas med tävling om att lyfta tunga stenar efter kvällsgröten. När den moderna 

idrottsrörelsen med fasta organisationer, tydlig rumslig struktur med spelplaner och 

löparbanor, samt tidsmässig disciplin präglad av klockan gjorde intrång under slutet på 1800-

talet sågs detta ofta på med skepsis (Hellspong 2000). Den moderna idrottsrörelsen 

möjliggjorde tävlan mellan människor, inte bara på gården och grannbyarna, utan även 

människor från andra delar av landet. Idag tävlar många i datorspel över Internet och på 

spelmässor och LAN (Local Area Networks) och även om det ofta inte erkänns öppet är 

tävlan, eller hemlig tävlan, en viktig del i många människors liv visar etnologerna Orvar 

Löfgren och Billy Ehn (Ehn&Löfgren 2005). 

Vad datorspel egentligen är för något, och vilken sorts ”värld” de egentligen 

utgör, har spelforskare frågat sig länge. Intresset för spelen delades tidigt av forskare från en 

mängd olika discipliner med lika många metoder och redskap. Inom social- och 

humanvetenskaperna markerade en serie konferenser, seminarier och spelverkstäder i början 

på 2000-talet framväxten av ett mer sammanhållet, gemensamt akademiskt fält (Aarseth 

2001). Utbytet fortsatte genom t.ex. DIGRA (Digital Games Research Association) och 

tidskrifterna Games Studies och Games and Culture. Inom detta fält fortsätter denna 

grundläggande fråga att diskuteras, och särskilt svårt verkar det vara att definera världar som 

World of Warcraft där tusentals, ibland miljontals spelare kan mötas och spela tillsammans. 

Liknande spelvärldar har funnits sedan slutet av 1990-talet och en mängd olika förslag har 

diskuterats. Eric Hayot och Edward Wesp (2009) listar några av dem i Games Studies 

specialutgåva för spelet Everquest 10-årsjubileum. De menar att de virtuella världarnas 

komplexitet gör det fruktbart att diskutera många olika förslag även om forskarna inte enas: 

 

Games? Virtual or synthetic worlds? Interactive novels? Simulations? Economic systems? 

Civic spaces, like cities? Classrooms or laboratories? Social spaces? Pieces of theatre? 
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Wastes of time? Ideological state apparatuses? Forms of industry or modern-day nodes of 

productive? Networks? (Hayot & Wesp 2009)  

 

För att mer konkret diskutera World of Warcraft har både teatervetaren och intermedialisten 

Matthew Wilson Smith (2007) och spelforskaren Espen Aarseth (2008) liknat spelvärlden vid 

temaparker. Spelets visuella konst, musik och berättelser samverkar i hög grad och skapar en 

helhetsbild av en sammanhållen tredimensionell värld inspirerad av Tolkiens Sagan om 

ringen och rollspelet Dungeons & Dragons. Världen innehåller tredimensionella skogar, berg 

hav och andra geografiska områden, så kallade ”zoner”, som skapar känslan att man som 

spelare tillryggalägger stora avstånd. Spelet är uppdelat i en mängd olika zoner anpassade för 

vissa nivåer t.ex. level 1-5, 5-10, 10-20 osv. För närvarande är level 80 den högsta en spelare 

kan nå. Centralt i WoW är så kallade ”quest” som ingår i den övergripande berättelsen och 

bakgrundsstoryn kring världen ”Azeroth” som är den värld där spelet utspelar sig. Dessa 

började skrivas redan 1994 till spelet Warcraft: Orcs & Humans. Speltillverkarna hade som 

mål att minska repetativt dödande av mobs (mobile objects ex: djur, monster) genom att 

storyn integrerades i spelet genom quest vilket delvis skiljde WoW från många tidigare, och 

senare MMOGs (Tanya Krzyvinska 2008). Ett quest kan vara att samla blommor till en 

trolldryck, döda ett visst antal invaderande fiender, eller föra ett meddelande till en non-

player-character i en annan del av världen. På så vis introduceras nya zoner för spelaren. Som 

i en nöjespark kan WoW ”byggas” ut med nya zoner för att få äldre spelare att vilja återvända 

(Aarseth 2008). För spelare som nått högsta level finns flera särskilda zoner som enbart är 

tillgängliga för grupper och raids. 

Trots att quest är viktiga i World of Warcraft finns det inte ett sätt att spela 

spelet, berättelsen är icke-linjär och spelare kan nå högsta level utan att göra många av de 

tusentals quest som finns i spelet. Särskilt tillsammans med andra spelare, eller i strid mot 

dem, blir spelet synnerligen situationellt visar etnologen Peder Stenberg. Till skillnad från ett 

spel som schack har karaktärerna i WoW ingen inre natur som bestämmer deras rörelser, 

konfrontationer och situationer, även om vissa begränsningar uppstår i valet av ”ras” (som 

människa, alv, troll) eller ”klass” (som krigare eller präst). Stenberg ser därför spelet som 

”mer lek än schack, men mera ett spel än många av barnets lekar” (Stenberg 2007:28f). 

Marinka Copier visar hur många spelare också använder spelvärlden till att rollspela, och 
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skapa egna quest och äventyr i, som följs upp och diskuteras på olika Internetforum (Copier 

2005).
3
  

  Lek och spelelementen i datorspelande har föranlett flera forskare att använda 

Johan Huizingas resonemang kring lekens roll i kulturen.
4
 Lämpligheten i detta har dock 

diskuterats i senare studier, och det är främst Huizingas separation mellan lek/spel och arbete, 

och uppfattningen att lekar är ”tillfälliga världar i den vanliga världen” eller så kallade 

”magiska cirklar” som har problematiserats. Kritikerna menar att Huizingas lekbegrepp 

skapar en stark dikotomi mellan insida och utsida som genererar tanken på en låtsasvärld som 

existerar inom sina egna gränser för tid och rum. Detta leder till att datorspelandet därför kan 

ses som oberört av den sociala verkligheten, arbete och makt och segregeras från det 

”produktiva” (Copier 2006:133-138, Castronova 2005, Taylor 2006a:151, Sotamaa 2009:41-

46). 

I ett historiskt perspektiv är separationen mellan arbete och fritid tätt förknippat 

med den industriella eran och moderniteten, och Sotamaa pekar på vikten att se Huizingas 

arbete i ljuset av detta (Sotamaa 2009:44f). Huizinga var kritisk till samhällsutvecklingen 

under 1930-talet och såg farorna i att allvarliga områden som militärväsende, politiken och 

krig degenererades till pseudo-lekar. Det fanns därför anledning till att verka för att leken inte 

förlorade sin spontanitet och likgiltighet inför världsliga ting som pengar och makt. Vikten av 

att skapa möjligheter till fritid som inte var kopplad till arbete och allvar var också viktigare i 

en tid då arbete ofta var förknippat med smärta och fritid med lättnad (Taylor 2006:90, 

Sotamaa 2009). 

Stenberg (2007) diskuterar hur datorspel ofta ses som eskapism, och flykt från 

den ”verkliga” världen. Han menar att denna syn ofta grundar sig i uppfattningen att det 

mentala kan separeras från kroppen i dikotomin kropp-själ. För att inte separera spelen från 

”verkligheten” betraktar han datorn som ett redskap och diskuterar begreppsparet kropp-

teknologi istället för kropp-själ-teknologi (Stenberg 2007:55-60). Jag kommer utveckla denna 

diskussionen nedan, men menar här att detta resonemang går att rikta mot Huizinga.
5
 Centralt 

                                                 
3
 Ibland används spelvärlden även av spelare för att väcka uppmärksamhet om någon viktig fråga. Detta skedde 

t.ex. hösten 2009 då ett Internetforum skapades för att uppmana spelare att iklä sina avatarer rosa skjortor och 

delta i en manifestation mot bröstcancer på en bestämd plats i spelet under namnet ”Raid for the Cure.” 

(http://www.wow.com/tag/breast-cancer/). 
4
 Jag är medveten om att det finns en debatt mellan de som menar att spelen kan ses som interaktiva berättelser 

och narrativ (”narratologer”) och de som menar att lek- och spelelementen i dem gör att det krävs nya perspektiv 

(”ludologer”). Eftersom jag lägger fokus på spelarna och inte spelvärlden syftar min diskussion här enbart till att 

göra undersökningen mer tillgänglig för personer som aldrig spelat World of Warcraft.  
5
 Värt att notera är att Stenberg själv inte uppmärksammat problematiken med Huizingas lekdefinition och 

använder den t.ex. för att förklara spelens dragningskraft (2007:15). Detta gör dock inte hans resonemang om 

spelens metafysik mindre intressant även om det så att säga går att använda emot honom. 

http://www.wow.com/tag/breast-cancer/
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i Huizingas diskussion är lekens roll för det andliga och själen. Leken liknas vid riten och 

festen, och människors heliga kultplatser med lekplatser.
6
 Kultframställningen är något 

”osynligt” menar Huizinga men han ser denna, med Platon som stöd, som något djupt 

meningsfullt som ligger till grund för den mänskliga kulturen. Därav viljan att lägga 

beteckningen Homo Ludens, ”den lekande människan”, vid sidan av beteckningen Homo 

Sapiens för vår art (Huizinga 2004:25,30 och 40). 

I frågan om datorspel instämmer jag i sociologen T.L. Taylors hållning att 

Huizingas lekbegrepp riskerar att mystifiera datorspelande mer än öka förståelsen. Taylor, 

som var en av de första forskarna som bedrev etnografi i och kring virtuella världar, menar att 

datorspel har blivit vardagsteknologi för många, och att det behövs studier på hur människor 

integrerar dem i sina vardagliga liv, sociala nätverk, praktiker och attityder (Taylor 2006:152). 

För att inte se datorspel som något ”oproduktivt”, och eskapistiskt, har flera forskare 

uppmanat till etnografiska studier av hur kultur skapas kring datorspel, istället för att se dem 

som separata delar i kulturen (Copier 2005, Taylor 2006, Sotamaa 2009). För detta menar jag, 

så som Jessica Enevold och Charlotte Hagström (2008), lämpar sig etnologins metoder 

utmärkt. 

Etnografi och kulturanalys 

Inom etnologin har fältarbetet och etnografin länge varit en vanlig metod och det finns en lång 

tradition inom ämnet att beakta det materiella och redskapens betydelse för det kulturella. 

Etnologerna Jonas Frykman och Nils Gilje menar att de flesta etnologer emellertid tagit 

fenomenologin förgivet i detta arbete och låtit den vara underförstådd och oproblematiserad. 

De menar att fenomenologens vilja att närma sig saker som de är borde alla etnografer ta med 

sig till fältet, och ser fenomenologin som en teori som undersöker hur erfarenheter sätts i 

handling. De lägger därför ett större fokus på människors handlingar och effekterna av dessa 

handlingar än mentala, och reflexiva konstruktioner av identitet. Identiteter är också 

vardagliga praktiker som skapas av taktil, känslomässig och praktisk relation till den naturliga 

                                                 
6
 Huizinga menar att ”med leken erkänner man anden, vare sig man vill eller inte. Ty leken är inte en substans, 

vilket dess väsen än må vara.” (Huizinga 2004:12). Hans diskussion om festen och lekens likheter illustrerar 

detta tydligt: ”Också festen har enligt Kerényi denna karaktär av ursprunglig självständighet, som vi tillskriver 

lekbegreppet. ”Bland de själsliga realiteterna”, säger han, ”är festligheten någonting för sig, som inte kan 

förväxlas med något annat i världen.” [...] Mellan fest ock lek finns det nu enligt sakens natur mycket nära 

förbindelser. Det vanliga livet tvingas undan, tonen är övervägande om också inte nödvändigt glättig – också 

festen kan vara allvarlig –, förloppet är begränsat till tid och rum, sträng lagbundenhet och äkta frihet mötas – 

detta är lekens och festens viktigaste gemensamma drag.” (Huizinga 2004:33f.). Huizingas lekdefinition finns 

sammanfattad på sidan 41.   
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och mänskligt skapade miljön, menar de. Vem du är, är väldigt mycket var du är och 

materialiteten som du omger dig av (Frykman & Gilje 2003:37). 

Som en följd av detta resonemang ser de kultur som vardagliga handlingar och 

situerade praktiker, och den materialitet som möjliggör dessa. Det Frykman & Gilje vill 

komma åt är hur kultur händer i nuet, när kultur går att se som ett verb med en intention och 

riktning. Det är alltså inte så mycket det som står i tidningen, utan hur du läser den som är det 

intressanta för den fenomenologiska kulturanalysen (Frykman & Gilje 2003:28,40). För min 

undersökning blir det intressanta inte vad spelet innehåller, utan hur spelarna spelar det. Det 

är kulturen som uppstår i handladet och brukandet av spelet som ligger i fokus – inte enbart 

spelet som sådant (spelvärlden) eller vad tillverkaren lagt ner i det i fråga om marknadsföring 

(jmf Frykman 2006:73f). För att fånga detta har jag genomfört fältarbete både i och utanför 

spelet. Sociologen Christine Hine diskuterar hur man kan bedriva etnografi på Internet i 

boken Virtual Ethnography. Ser man på Internet som en plats, ett cyberspace, öppnas 

möjligheten att undersöka hur nya kulturer formas och omformas där genom interaktion 

mellan människor. Ser man Internet som en kulturell artefakt läggs istället fokus på att 

Internet är en produkt av en kultur, och därför en teknologi som påverkas av människor med 

specifika mål och prioriteringar. Hine menar att det är viktigt att ha båda synsätten i åtanke 

när man studerar Internet (Hine 2000:9). En liknande syn på Internet finns hos författarna 

bakom boken Att fånga nätet: kvalitativa metoder för Internetforskning även om de lägger 

större tyngd på att världen på nätet utformas till stor del av ideer, föreställningar, normer och 

ideal som människor tar med sig dit (Svenningsson m.fl. 2003:17,30). När det gäller World of 

Warcraft, liksom andra MMOGs, går detta resonemang att tillämpa på organiserandet av 

guilds eftersom det i spelet är till stora delar är upp till spelarna själva att sköta. Detta skapar 

en ny sorts framväxande kultur i och runt spelet på hemsidor och forum, på spelmässor, och i 

möten människor emellan utanför spelet (jmf Taylor 2006). Spelet används också som en 

kulturell artefakt av människor eftersom de tar med sig föreställningar om t.ex. ålder och 

nationell tillhörighet dit (Taylor 2006b)
7
, och således även uppfattningar om organisation, 

ledarskap och tävlan.  

För att överhuvudtaget kunna spela i raidsammanhang krävs det månader, eller 

år, av spelande för att lära sig. Det krävs alltså ett vardagsbruk, en socialisation och 

läroprocess som skapar social kompetens och förmåga att ”vara i världen.” Inom etnologin är 

                                                 
7
 Jag tolkar Taylors artikel “Does WoW Change Everything? How a PvP Server, Multinational Player Base, and 

Surveillance Mod Scene Caused Me Pause” som att det var mötet med föreställningar om nationalitet och ålder i 

wow som fick henne “att pausa” sin tidigare vilja att beskriva MMOGs som en ”emergent culture” på egna 

villkor. Istället kom hon att behandla spelet mer som en kulturell artefakt. 
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det detta som skapar kultur i ordets mer ursprungliga bemärkelse kultivation (Frykman & 

Gilje 2003:29, Ehn & Löfgren 2001:8-11). Min kulturanalys har därför inspirerats av 

spelforskaren T.L. Taylors resonemang om hjälpprogram och modifikationer av spelet s.k. 

addons. Dessa hjälper spelare att övervaka sitt, och andra spelares, spelande genom att t.ex. 

mäta deras prestation (Taylor 2006, 2006b, 2009). En viktig del av raid är organisation av 

spelare eftersom denna del av spelet endast går att nå tillsammans med andra. Denna 

organisation, som sköts av spelarna själva, sträcker sig ofta utanför spelet till Internet och 

”ansikte mot ansikte.”  

Jag kommer med inspiration från Jonas Frykman att se dessa program, addons 

och modifikationer som redskap och tekniker som gör ”interaktion med andra friktionsfri” 

och skapar förutsättningar för att göra spelet till en ”livsvärld där man vet sig vara i full 

kontroll” (Frykman 2006:76). Med Bruno Latour (2005, 2006) går det också att se dem som 

”ickemänskliga aktörer” som underlättar och bidrar till konstruktionen och upprätthållande av 

sociala nätverk. Jag kommer inte gå in särskilt nära på Latours väl utvecklade 

begreppsapparat här för att inte fastna i begreppsförklaringar, men intressant för min uppsats 

är Latours skepsis mot den vanliga uppdelningen virtuell/reell. Han menar att datorteknologi 

materialiserar det som gör kollektiva handlingar och praktiker möjliga, snarare än gör dem 

”virtuella” i bemärkelsen skenbara. Detta gäller även virtuella världar eftersom föremål och 

redskap som möjliggör dessa: datorer, kablar, servrar, programvara, design etc. går att spåra 

ända ned till tillverkaren. Komplexa fenomen som normer, värderingar och kollektiva 

föreställningsvärldar som samhälls- och humanvetenskaperna traditionellt undersökt är 

svårare att spåra, men är ofta resultat av materialiteten (2006:4, 30f).   

I boken Paris: Invisible City fokuserar han därför hur datorteknologi används 

för att övervaka och mäta olika nätverk som vattenservicen, polismakten och ringvägen, som 

alla gör det möjligt att tala om Paris som en helhet. Han är skeptisk till den negativa klang 

som övervakning fått genom ord som t.ex. ”övervakningssamhället”, och bygger vidare på 

Foucaults resonemang om upplysningsfilosofen Jeremy Benthams panopticon som det ideala 

fängelset med en total övervakning, men menar att makten inte behöver vara osynlig. Det går 

att spåra övervakningsteknologi, och det är människor av kött och blod hanterar denna. Så 

fort övervakning börjar, sker också en inskränkning i det som övervakningen ser visar Latour. 

Ju mer övervakningen fokuserar på sitt område, desto mindre kan den se av andra delar av 

omgivningen, vilket gör det svårt att tala om panopticon i bemärkelsen allseende. Som 
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exempel ger han bl.a. det virtuella Paris i datorspelet Second World
8
 där det går att finna 

Eiffeltornet och andra kända landmärken, men knappast smogen som ofta ligger över Paris 

och sticker i näsborrarna. Och ingenjörerna som övervakar vattenledningsnätet under Paris 

kan knappast se vattnet eftersom rören är nedgrävda i marken, men om de går sönder får de 

meddelande om detta på datorskärmen och kan därför ”se” läckan där. Han myntar därför 

termen ”oligopticon” från grekiskans oligo i betydelsen lite (som i oligarki) för att förklara 

detta och menar att så fort ett panopticon upprättas för att övervaka ett nätverk, upprättas 

samtidigt ett oligopticon som ser lite, men väldigt bra (Latour 2006:29 se också 2005:181). 

Jag kommer använda termen oligopticon för att förklara hur spelare övervakar sitt och andras 

spelande.  

Flera av Latours resonemang har använts av etnologer under senare tid, vilket 

har kallats ”nätverksetnologi” av vissa. Latour kritiseras emellertid av andra för att utgöra en 

krånglig omväg till något som liknar etnologins metoder oavsett (Knuts & Saltzman 2008). 

Till viss del håller jag med om denna kritik. Men Latour har inte haft ”lyxen” att ha en 

ämnestradition som etnologin i ryggen, och har därför fått arbeta mycket för att legitimera sin 

metodologi, som till stora delar är en kritik mot mer konventionell sociologi i Durkheims 

efterföljd som sällan fokuserat på materiella objekt (Latour 2005:73). Hans resonemang kan 

därför vara en tillgång för etnologer för att lyfta fram vikten av kvalitativ, etnografiskt 

inspirerad forskning som lägger stort fokus på ting och föremål. Han delar också etnologins 

vilja att lyfta fram människors egna berättelser om deras vardag, undersöka kultur underifrån, 

och hålla analysen konkret (Frykman 2006).
9
 

Material  

För att fånga kulturen som uppstår i handladet och brukandet av spelet har jag genomfört 

fältarbete både i och utanför spelet. Hösten 2009 var jag på datorspelsfestivalen Dream Hack i 

Jönköping och gjorde observationer när spelare raidade inför publik. Jag var där från fredag 

kväll till söndag förmiddag och såg två guild genomföra totalt fyra raider. På Dream Hack 

skrev jag fältanteckningar, fotograferade samt pratade med spelare. I spelet har jag under en 

månads tid i början av 2010 genomfört ca 15 deltagande observationer i raids. Dessa raids har 

varit sammansatta ad hoc och initierade av en eller några spelare, och ibland en guild. När 

                                                 
8
 Notera att detta inte är det kända Second Life utan ett äldre spel som konstruerades under 1990-talet. 

9
 Det kanske är värt att notera att uppsatsens stora fokus på ting och föremål inte är ett avståndstagande från mer 

språkligt inriktade studier av kulturell identitet. Så som Frykman & Gilje föreslår går det i etnologin att ha en 

sorts ”både-och-metodologi” som lätt kan förankras i ämnets traditionella uppdelning: folkloristik och etnologi. 

Jag jobbade i min c-uppsats Är Malmö en sjöfartsstad? Om konflikter, kulturarv och identitet på Malmö 

sjöfartsmuseum (2009) diskursanalytiskt och ville därför pröva den andra metodologin mera i denna uppsats. 
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dessa sökte efter spelare i spelets allmänna chattkanaler kontaktade jag dem och bad om att få 

vara med. Jag förde anteckningar i den mån det var möjligt och använde spelets chattlog. 

Jag har kompletterat fältarbetet med semistrukturerade intervjuer med spelare. 

Totalt har jag gjort fem längre intervjuer varav fyra finns inspelade på diktafon och den femte 

är nedskriven efteråt. Alla mina informanter berättade att de spelade datorspel för att det var 

kul som fritidssysselsättning och hobby, men att det också kunde vara både jobbigt och 

frustrerande och innebära ett stort ansvarstagande gentemot andra spelare. De hade alla 

mycket olika spelupplevelser, men delade uppfattningen att raids var en central del av spelet. 

Deras berättelser om spelet liknande många andras om sådana här spel. Till exempel beskrevs 

skapandet av en avatar snarlikt som en karriär. Detta stämmer överens med vad (Simon, Bart 

et al. 2009) visar i sin forskning om spelarbiografier. Trots att spelupplevelsen är individuell, 

strukturerar spelare ofta berättelserna om spelandet som: början, tränings-läroprocessen, 

sociala kontakter, spel i grupp i end game som raids, och vissa fall kontakter som sträcker sig 

utanför spelet. Mina informanter är:  

Erik och Anna som är ett par i 20-årsåldern som leder ett raiding-guild tillsammans. De bor i 

ett mindre samhälle i Västsverige och har en son som är drygt ett halvår tillsammans.  

Ulf som är i 45-årsåldern och bor i Skåne. Ulf raidade mycket för några år sedan, men gör det 

mer sällan idag på grund av nya arbetstider och pendling.  

Mika är 22 och bor i Finland. Han spelar tillsammans med ett av världens högst rankade 

guilds och var på Dream Hack och spelade inför publik hösten 2009. 

Johanna är i 25-årsåldern och är från Västsverige men bor i Holland. Även Johanna var på 

Dream Hack och spelade inför publik men med ett annat guild än Mika. 

På Internet har jag sedan sommaren 2009 följt Johannas guilds Internetforum 

och några av medlemmarnas bloggar. Det finns också en mängd videos från raids, från olika 

spelmässor och intervjuer med spelare i detta guild på Internet. Jag har kontinuerligt använt 

mig av den privata rankningslistan www.guildprogress.com som för statistik över hur många 

guilds som raidar, och hur framgångsrika de är. Olika speltidningar, och då främst Level 

presenterar World of Warcraft, som i flera nummer skrivit om både Johannas och Mikas 

guild och raids har också fungerat som material. 

Etik – reflektion 

I undersökningen är mina informanters namn fingerade och deras guilds nämns inte med 

namn. Jag att strävat efter att anonymisera mitt material för att betona att det är raids som ett 

kulturellt fenomen jag är intresserad av, och inte direkt enskilda spelare. Hine (2000) påpekar 

http://www.guildprogress.com/
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risken att Internetnografi lätt kan bli ”spionerande” på olika forum och bloggar vilket är 

negativt eftersom allt större vikt i etnografiska studier läggs vid deltagande. Fältarbete är inte 

längre något som utförs vid sidan av studieobjektet och som handlar om att registrera 

händelseförloppet. För att kunna undersöka hur kultur ”händer” i nuet krävs ett deltagande där 

fältarbetaren använder sin fantasi och intuition och tillåter sig inspireras av specifika 

situationer (jmf Frykman & Gilje 2003). Till en början följde jag en guilds forum, och flera av 

deras medlemmars bloggar på Internet av personligt intresse. Dream Hack erbjöd en möjlighet 

att träffa personerna ansikte mot ansikte, se dem spela och förklara mitt syfte och mina 

intentioner med studien. 

Jag har spelat mycket tv- och datorspel så länge jag kan minnas men när WoW 

kom 2004 var jag skeptiskt till det liksom jag tidigare varit till MMOGs, av flera anledningar. 

Jag provade dock i början av 2007 eftersom min fru tyckte att mitt dåvarande favoritspel 

Civilisation som också kräver mycket tid för att vara meningsfullt, var för ensamt. WoWs 

quest och en spelkompis i Lund, som liksom jag var nybliven pappa, bidrog till att jag 

fortsatte. Dessutom gillade jag de stora möjligheterna att spela mot andra spelare som jag 

tyckte var kul redan i Warcraft 1: Orcs and Humans 1994, och senare spel som Counterstrike 

1999, även om de är andra spelgenrer. Jag har också lett raider och ett mindre guild som hade 

som mål att raida tre timmar under två, tre kvällar i veckan och har alltså själv socialiserats in 

i spelets kultur. Det jag inte provat på särskilt mycket i WoW är rollspel. Jag har dock tidigare 

spelat mycket rollspel både i form av brädspel som Drakar och Demoner och lajv, levande 

rollspel, samt varit aktiv i olika föreningar. 

Inom spelforskningen argumenterar Espen Aarseth för vikten av att 

spelforskaren har spelat spelet som undersöks eftersom risken annars är stor att 

spelupplevelsen missförstås. ”När vi väl själva har bemästrat spelet vi studerar, eller liknande 

spel kan spelarintervjuer vara en effektiv form av datainsamling som kan ge oss insikter vi 

inte fått av vårt eget spelande.” (Aarseth 2007:216). Enligt Hine behöver etnografen liknande 

erfarenheter som informanterna för att skapa en ”symmetri” mellan etnografen och de 

studerade. Det är detta som kan skapa en reflexiv förståelse av informanternas upplevelser 

(Hine 2000). Denna närhet till mitt ämne kan uppvägas genom den intellektuella 

skrivprocessens distans, samt litteratur och forskning som påminner om att spelet också är en 

produkt till för att säljas och få spelarna att stanna kvar. 
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Disposition 

Jag inleder undersökningen med en diskussion om hur vissa guilds spelframgångar även gett 

dem stor uppmärksamhet utanför spelet. I avsnitten ”Dream Hack – ”live raid” och ”Flow 

eller Show” beskriver jag hur två guilds spelar inför publik på datorfestivalen Dream Hack i 

Jönköping 2009. 

Sen behandlar jag hur organisering av raidguilds kan göras. Diskussionen har 

jag strukturerat utifrån teman som grundläggande planering, målsättningar, rekrytering och 

kamratskap. Avsnittet ”Träning” handlar om vikten av tränings- och läroprocessen i spelandet 

och i organisationen av guilds. 

 Efter dessa delar diskuterar jag hur raids kan se ut tillsammans med tillfälliga 

grupper av spelare. Sist i undersökningen diskuterar jag spelets föremål, och vilken funktion 

dessa fyller för spel i grupp. Slutligen sammanfattar jag undersökningen och diskuterar dess 

resultat i avslutningen. 
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Undersökning  

 

I slutet av 2008 släpptes den senaste expansionen till World of Warcraft. För mig och för 

många andra var detta en efterlängtad händelse. Många hade tagit sig till spelbutiker som vid 

detta tillfälle höll öppet några timmar kring midnatt för att kunna köpa spelet. Själv hade jag 

åkt till Lund och köade på Lilla Fiskaregatan tillsammans med några hundra andra. Många var 

utklädda och det var en upprymd och förväntansfull stämning i köerna. Folk som inte kände 

varandra sedan innan småpratade om olika spelstilar och intressen i spelet. Vissa föredrog att 

spela mot andra spelare medan andra tyckte mer om raids. Mycket verkade själva händelsen, 

och faktumet att spelet släpptes vid midnatt, varit det som lockade eftersom spelet redan fanns 

tillgängligt att ladda ner på Internet. Marknadsföringen hade lockat med att utklädda skulle få 

gå före i kön. 

I Johannas guild väntade hon och fyra andra medlemmar på inloggingskoderna 

till expansionen som också gjordes tillgängliga vid midnatt. De var hemma hos en av ledarna i 

Göteborg för att spela tillsammans och hade laddat upp med godis, energidrycker och läsk för 

att kunna hålla sig vakna. Övriga medlemmar i guilden, över 40 personer, förväntades göra 

likadant och de som sov skulle förlora sitt medlemskap. Efter ca 70 timmar med knappt någon 

sömn hade de nått högsta nivån 80 och spelat igenom hela dåvarande ”endgame.” Målet var 

att bli först i världen, något de också lyckades med trots hård konkurrens med bara timmars 

marginal från flera andra guilds. För detta fick de stor uppmärksamhet bland andra spelare. 

Flera hundra tusen såg deras videor från spelet på Youtube, och flera av deras bloggar och 

artiklar på guildens Internetforum läses av tiotusentals. Efter att ha följt detta guilds 

utveckling på deras forum under sommaren och hösten 2009 beslöt jag mig för att åka till 

datorfestivalen Dream Hack Jönkölping i slutet på november 2009 för att se dem spela ”live” 

och få möjlighet att prata med dem ansikte mot ansikte. 

Dream Hack  - ”live raid”  

Dream Hack startades i mitten av 1990-talet och har växt till världens största datorfestival 

som hålls två gånger om året. Hösten 2009 var ca 10 000 datorer kopplade till nätverket i 

totalt tre stora mässhallar där datorerna placeras på rader av provisoriska bänkar. Förutom 

spelare bjöds också spelföretag, it-företag, spelforskare och intresseföreningar in. Det hölls 

också musikframträdande och datorspeltävlingar med en mängd olika spel, WoW inkluderat, 

ofta med flera hundra i publiken och ibland stora prispengar till vinnarna. Jag kom dit sent på 
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fredagen och var oroad över att jag hade missat chansen att se några ”live raid” eftersom 

festivalen började redan på torsdag morgonen. Men till min överraskning var fyra spelare från 

ett finskt guild där och påbörjade en raid vid 22-tiden. De tävlade också om att vara först i 

världen med att besegra nytt innehåll i spelet, och deras framgångar i detta hade lett till en 

inbjudan att spela på Dream Hack.  

 

Bild 1. Foto: Martin Roskvist Christensson.  

På bilderna 1 och 2 syns fyra spelare i ett finskt guild som spelar inför publik på Dream 

Hack. Spelarna på ”scenen” spelade tillsammans med 21 andra spelare i Finland och 

använde sig av både voicechatt och textchatt för kunna att kommunicera med dem.  
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Bild 2. Foto: Martin Roskvist Christensson. 

Här syns Mika och hans flickvän spela tillsammans. En av spelarnas skärmbild projicerades 

på den stora filmduken, och de individuella skärmbilderna sändes på de fyra skärmarna 

nedanför scenen framför publiken.  

 

En kommentator som arbetade på Dream Hack utannonserade i högtalare att raiden startade 

och beskrev kortfattat vad det gick ut på. Spelarna på ”scenen” skulle tillsammans med 21 

andra som satt hemma i Finland besegra fem bossar i raidinstancen ”Trial of the Crusader.” 

Denna var utformad som en blandning mellan ett antikt colosseum och ett medeltida 

tornerspel, och spelarna rörde sina avatarer över ett cirkelrunt golv där striderna utfördes. 

Golvet omgärdades av höga stenväggar, gallerdörrar och en stor port som de gigantiska 

monstrena (bossarna) kom ifrån. Så som i ett colosseum fanns läktare på sidorna och en 

mängd non-person-characters fyllde dessa. Kommentatorn, som också spelade WoW, 

berättade att om spelarna lyckades besegra alla fem bossar utan att låta avatarerna ”dö” skulle 

de få särskilda virtuella belöningar som jag kommer beskriva mer utförligt nedan. 

För att göra spelet synligt för publiken hade arrangörerna monterat en stor 

projektor som visade det som en av spelarna såg på sin skärm på en filmduk bakom scenen. 

Därtill hade fyra mindre skärmar, som visade de fyra spelarnas skärmar, monterats framför 

läktaren. För någon som aldrig spelat WoW var det sannolikt svårt att urskilja vilka roller de 
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olika spelarna hade. För att få överblick, och se vad som hände i rummet, positionerade alla 

spelarna bossarna i mitten av skärmen, och om man tittade noga kunde man se om de lät sina 

avatarer slå på bossarna med närstridsvapen, eller skjuta på dem med avståndsvapen eller 

magi. 19-20 av spelarna i raiden hade sådana roller vars uppgift var att skada, och om allt gick 

väl, döda bossen som kunde ta åtskilliga minuter. Resterande fem-sex, men ibland fler, 

spelare lät sina avatarer istället fokusera på andra spelare och ”hela” dessa om deras hälsa 

gick ner. De avatarer som bossen var programmerad att slå på förlorade hela tiden hälsa, och 

var därför i behov av att helas för att inte dö.  

Samspelet mellan fyra på ”scenen” och de 21 andra koordinerades med både 

textchatt på skärmarna, och med hjälp av headset med mikrofoner och VoIP (Voice over 

Internet Protocoll) så de kunde prata med varandra. Guilden hade spelat denna raid flera 

gånger tidigare och visste taktikerna på rutin för att klara den. De första fyra bossarna tog 

därför bara ca 15 minuter att besegra. 

 

 

Bild 3. Foto: Martin Roskvist Christensson.  

Publiken analyserar och diskuterar utmaningen, kommentatorn förklarade taktiker och 

underlättade diskussionen. 
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Efter att den fjärde bossen besegrats startade en animerad filmsekvens som spelades upp för 

spelarna och publiken. Kommentatorn förklarade att spelets ”bad guy” – ”the Lich King” lade 

sig i ”turneringen” och kom in och slog sönder golvet i arenan så att spelarnas avatarer föll 

ner i ett grottsystem. Där nere väntade en stor insektslik boss som erbjöd svårare motstånd än 

de fyra första bossarna. Spelarna behövde röra sina avatarer mycket under striden för att 

undvika att de blev skadade, och samtidigt få dem att utföra flera olika handlingar, samt döda 

flera mindre insektsliknande fiender för att spela sina roller väl. Marginalerna var väldigt små, 

och om en avatar dog på grund av ett misstag eller för att någons Internetuppkoppling bröts 

riskerade alla att misslyckas. Trots att spelandet mest var show för dessa spelare utgjorde det 

alltså en märkbar utmaning som resulterade i två misslyckanden, eller ”wipes” som det 

kallades av spelare. Misslyckandena gjorde publiken medvetna om svårighetsgraden. Några i 

publiken visade tecken på att tröttna efter andra försöket, men det byggdes också upp en 

spänning som bidrog till mer applåder och jubel när spelarna väl lyckades besegra bossen i 

tredje försöket. ”Live raiden” hade totalt varat en dryg halvtimme, och Mika och hans 

medspelare verkade märkbart lättade över att raiden var över. 

”World First” 

Intresset för att se andra spelare spela i raids var något som växte fram i och med att end game 

i WoW utvecklades. Allt fler spelare nådde den högsta nivån och började själva intressera sig 

för denna del av spelet. Speljournalisten Love Engström diskuterade denna utveckling i ett 

tema nummer om WoWs femårs-jubileum hösten 2009 i tidningen Level presenterar World of 

Warcraft: 

 

Det är svårt att säga exakt när intresset för vilket guild som dödade en boss först i världen 

på riktigt blossade upp. När raiding var ett nöje för ett relativt fåtal personer, som innan 

The Burning Crusades ankomst, var också intresset hos majoriteten för vem som dödade 

vilken boss först ganska lågt. En viss ökning av allmänhetens intresse kunde märkas av 

efter det att [raid zonen] Ahn`qiraj öppnats, eftersom hela servern var tvungna att jobba 

tillsammans för att öppna dess portar. Om man inte fick se vad som fanns inuti för att man 

inte var ett tillräckligt stort guild så tog många, i större utsträckning än tidigare, till 

Internet för att lösa problemet [...] Intresset stärktes tveklöst ytterligare av ankomsten av 

[10-person raiden] Karazhan – spelare som aldrig raidat förut fick upp ögonen för denna i 

nuläget dominanta aspekt av World of Warcraft. (Engström 2009:33). 
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Som jag diskuterade i bakgrunden är det osäkert hur dominant aspekt raids faktiskt utgjorde, 

men spelare som inte ville, eller lyckades raida själva, kunde alltså se andra spelares filmer 

från raids på Internet eller live som på Dream Hack. Många kunde också se på filmerna för att 

lära sig av andra vad som krävdes för att lyckas med en raid eller en boss. Karazhan är en 

borg i spelet som är designad för 10 spelare till skillnad från tidigare raids som ofta krävde 40 

personer. Detta gjorde organisationen av spelare, som är upp till spelarna själva att sköta, 

mycket lättare, och spelare i mindre guilds fick därför en möjlighet att prova på end game 

utan att behöva lämna sina guilds. I det äldre spelet Everquest upplevde många spelare större 

guilds som fokuserade på end game som allt för målrationella, och ”power gamers” sågs ofta 

som motsatsen till ”social gamers” (Taylor 2006a). Populariteten med mindre raids var också 

något som speltillverkaren uppmärksammade, och senare raider gjordes så att 

svårighetsgraden kunde att anpassas till antingen 10 eller 25 spelare.  

Nicolas Ducheneaut et.al (2006) visar att WoW i större utsträckning än tidigare 

MMOGs lockat fler spelare som är intresserade av fps-spel, first person shooters, och spel 

mot andra spelare (Ducheneaut et.al 2006). I kamp mot andra spelare är tävling ett givet 

inslag, och för att tävla måste resultatet kunna mätas, en funktion som sidor som 

www.guildprogress.com fyllde. Diskussioner om vem som lyckades på rätt sätt först var dock 

vanliga. Fel i spelmekaniken, hjälpprogram och anklagelser om fusk väckte ibland heta 

känslor på olika forum. I takt med det ökade intresset för tävling mellan spelare har också 

speltillverkaren efterhand implementerat olika system som rankar spelare.
10

 När det gäller 

raids tävlar många guilds om att bli först på servern, som ofta kallas ”Realm” av spelarna och 

speltillverkarna, att döda nya bossar. För att hantera den stora mängd spelare i WoW krävs 

flera hundra servrar som är begränsade till ett visst antal tusen spelare. Tävlingarna om 

”Server first” eller ”Realm first” sker därför mellan spelarna på en server. Tävlingen om 

”World first” handlar om vilket guild som lyckas först av alla som spelar WoW. 

Uppmärksamheten som Johanna och Mikas guilds fick på grund av ”World firsts” generade 

såklart status som kunde omvandlas till andra sorters kapital. På Dream Hack hade spelarna 

lagtröjor med sina avatarers namn på ryggen och sponsoravtal med olika företag som försåg 

dem med bl.a. datortillbehör. Dessa företag bidrog också till hajpen kring ”World first” med 

budskap som ”Winning is Everything” (se bild 4.)  

 

                                                 
10

 I början var detta svårt i WoW eftersom Player vs Player rankerna var mer baserade på spenderad tid i spelet 

än skicklighet. 
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Flow eller Show 

På lördagseftermiddagen frågade jag en av ledarna i Johanna guild om jag fick ställa några 

frågor och blev avsnäst på ett ganska bryskt sätt. Jag avbröt honom när han spelade ett annat 

spel än WoW och ombads komma tillbaka senare. När jag senare såg dem spela ”live-raid” 

sändes hans gränssnitt på storbild, och det som drog till sig mest uppmärksamhet var att han 

fick ett konstant flöde privata meddelande, så kallade ”whispers” som syns i lila färg för att 

utmärka sig, från spelare som inte verkade känna honom personligen. Många av 

meddelandena var korta förfrågningar om hur man blev medlem i deras guild, och vissa 

verkade bli frustrerade över att han inte svarade. Några var direkt otrevliga. Andra var skrivna 

av deltagare på Dream Hack som visste att meddelandena syntes på storbildskärmen till 

publikens nöje. Spelaren verkade dock föga berörd av meddelandena vid detta tillfälle, och 

Johanna berättade att alla i deras guilds fick sådana meddelanden.  

Men liksom mitt avbrott kunde meddelandena uppfattas som störande. På deras 

forum kallades fans ibland ”fanboys” med en ofta, men inte alltid, nedvärderande ton. 

Guilden uppmanade dem som ville bli medlemmar att ansöka på ett formaliserat sätt via deras 

forum och epost, ett sätt som inte är olikt en vanlig arbetsansökan. De som kontaktade dem i 

spelet skulle inte få någon chans att spela tillsammans med dem, om det nu var det dem ville. 

Spelandet omgärdades alltså av en mängd normer och värderingar, och närmade man sig inte 

spelarna på rätt sätt innebar det att man bröt mot dessa. Det behöver dock inte innebära att den 

som störde betraktades som Huizingas ”lekförstörare”, även om liknelsen har en poäng när 

etnologen Peder Stenberg beskriver hur han som forskare betraktades som en som störde 

spelet. Trots att de spelat länge tillsammans blev han plötsligt en av ”de andra” som såg 

datorspel som något negativt och utmanade spelarnas världsbild när han frågade om han fick 

intervjua dem (Stenberg 2007:32). 
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Bild 4. Foto: Martin Roskvist Christensson. 

Johanna och tre av hennes guildkamrater raidar inför publik på Dream Hack. 

Svårighetsgraden för just den här raiden var lättare än normalt. Spelaren längst till vänster 

på bilden kunde därför ta sig tid att förklara för den nyfikne Dream Hack funktionären vad 

som pågick på skärmen. 

 

På bild 4. syns Johanna guild raida en äldre instans (Sunwell) som är konstruerad för level 70 

karaktärer. Anledningen till att de raidade denna instans inför publik var enbart show eftersom 

det är få spelare som faktiskt spelat denna raid. Någon i guilden gnällde i textchatten om att 

det inte var roligt att raida Sunwell med level 80 karaktärer. Den ”lätta” svårighetsgraden 

gjorde det därför möjligt för spelaren vars skärmbild projicerades på filmduken att dölja sitt 

gränssnitt, och på så vis göra upplevelsen mer filmisk för publiken. Han visste ändå vilka 

tangenter han behövde trycka på för att styra sin avatar och lyckas med spelet, eftersom detta 

så att säga satt i kroppen efter år av träning. Spelaren längst till vänster på bilden kunde 

samtidigt ta sig tid att berätta vad som pågick på skärmen för den nyfikne Dream Hack 

funktionären som böjde sig fram för att se bättre. Detta spelande krävde alltså endast lite 

koncentration av spelarna, och genererade knappast något ”flow” i bemärkelsen att 

utmaningen stämde överens med spelarnas skicklighet (Csikszentmihalyi 2004). Men det 

föreföll ändå roligt för spelarna som var där på grund av ”showen.” 
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Live raiderna, och spelandet, skiljde sig alltså radikalt åt i olika sammanhang. 

Betraktar man raiderna som en förening av spelare i ett nätverk, och fokuserar på övervakning 

och kontroll, framgår det att det krävdes olika grad av övervakning under dessa raider. Under 

den ”lätta” raiden krävdes det inte särskilt mycket övervakning, och nätverket kunde alltså 

tillåtas vara lösare, och aktörerna ägna sin uppmärksamhet åt annat men ändå lyckas. När 

spelet blev svårare, så som under raiden på fredagen, kunde spelarna vinna 

koordinationsförmåga bara genom att acceptera förlusten av möjligheterna att göra annat än 

att ägna sin uppmärksamhet mot spelet. Det är denna skärpning av övervakningen av ett 

nätverk, som samtidigt är en inskränkning i förmågan att uppfatta andra saker, som Latour 

kallar för oligopticon (2006:28). Ju mer spelaren övervakade och kontrollerade sin avatar, 

spelets programvara och de andra spelarna, desto större chanser att spelet flöt utan avbrott. 

Samtidigt som övervakningen skärptes blev det dock tydligt att spelaren såg väldigt lite men 

väldigt bra: i princip bara datorskärmen.  

Spelarnas koncentration inriktades och kvarhölls alltså framför skärmarna, men 

det gick knappast att gå in i dem eller någon annan värld, även om spelare ofta använde 

uttryck som ”logga in i spelet.” Fanns det någon ”magisk cirkel” förblev den osynlig, 

undflyende och svår att spåra på Dream Hack. Men ser man datorerna som redskap går det 

faktiskt att se dem som ”förlängningar” av spelarnas kroppar (jmf Frykman 2006). Stenberg 

ser kroppen som ett ”assemblage”, ett begrepp han hämtar från filosoferna Deleuze & 

Guattari, och inte ”som en på förhand given enhet, utan som en sammansättning av allehanda 

krafter.” Detta leder till att man kan se onlinespelen som ”ett möte mellan förkroppsligad 

närvaro på virtuella plattformar” (Stenberg 2007:60) eftersom avatarerna är krafter (ettor och 

nollor) som styrdes av spelarna (Latour 2006:30f). Även Taylor (2009) uppmanar läsarna att 

se ”play as assemblage” i ett resonemang som liknar detta. På Dream Hack tog dessa lekfulla 

möten på virtuella plattformar nya uttrycksformer, och blev till nya möten mellan människor 

ansikte mot ansikte. 

Ser man till vad Nationalencyklopedin skriver om koncentration som ett 

”inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på 

en viss aktivitet” (Koncentration 1993) är det lätt att se spelet som en bestämd typ av 

information och spelandet som en viss aktivitet. Koncentration mäts ibland genom så kallade 

vigilans-test som mäter reaktionsförmågan, och här går det alltså att ytterligare konkretisera 

vad som skedde när utmaningen ökade, och marginalerna blev mindre i spelet. När spelet blev 

svårare var det tidsmarginalerna som spelarna hade på sig att reagera, och trycka på rätt 

knappar, som minskade. Lyckades de inte i tid, eller tryckte för tidigt i vissa fall, så dog deras 
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avatarer. Eftersom spelet var ett ”multiplayer-spel” försköts den individuella spelarens 

koncentration också till att övervaka andra spelares koncentration och bli övervakad själv, 

vilket gör oligopticon till en fruktbar term. Det handlar alltså inte enbart om öga-hand-

koordination, utan även koordination mellan många spelare i ett nätverk som också inkluderar 

övervakning och kontroll av datorernas hårdvara och program. Hur detta kan göras kommer 

diskuteras mer utförligt nedan när jag beskriver organiserandet av guilds. 

Valet att raida den ”lätta” instancen var publikmässigt mindre populärt än andra 

raids. Publiken verkade inte vilja se spelet spelas upp som en film på skärmarna och saknade 

utmaningen. Ledaren i guilden som jag avbrutit, men senare pratade med, bloggade också om 

detta några dagar efter Dream Hack, och han såg det som ett misstag att de raidat denna 

instance.
11

 ”Flow” verkade därför som en en bättre show än det alltför lätta spelandet. Det 

ligger en tjusning i spänningen och osäkerheten kring spel visar Huizinga. Frågan ”skall detta 

lyckas?” måste ständigt finnas nära tillhands, och tjusningen ökar ”så snart tävlingsleken 

fordrar kunskap och färdighet, skicklighet, mod och kraft. Ju ”svårare” leken är, dess större 

blir spänningen hos åskådarna” (Huizinga 2004:64). Trots problematiken med Huizingas lek- 

och speldefinition, som enligt mig kan kringgås med begrepp som oligoption, assemblage och 

koncentration, kan alltså flera av hans iakttagelser av lekar och spel fortfarande vara 

intressanta.  

Med resonemanget om tjusningen i spänningen, utmaningen och ”flow” går det 

att se det som att spelandet, och leken, sträckte sig längre än till bara utövarna själva och 

inkluderar även åskådarna. Fascinationen inför ”world first” i raidsammanhang går därför att 

se som en sorts lek i sig som bidrog till att forma kultur kring spelet. På det stora hela var 

Dream Hack en lugn festival utan fylla eller slagsmål. Det vill säga mycket olikt alla de 

dussintal festivaler jag varit på tidigare. Men det är kanske föga förvånande; det handlade ju 

trots allt om något så oblodigt som datorspel. På söndag-morgonen satte jag mig vid en 

utgång för att ta det lugnt och titta på folk. Slående var att folk verkade trötta men upprymda 

på samma gång. Faktumet att de flesta hade spenderat tre nätter där med lite sömn fick mig att 

tänka på tävlingen om att bli ”world first” när Wrath of the Lich King släpptes. Särskilt när en 

tonårskille sa till sin mamma som var där för att hämta honom att han sovit fyra timmar under 

helgen. Mamman suckade oförstående men var glad över att träffa sin son. 
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 http://www.xx.com/Kungen/blog/1295/ (2010-05-17) 

http://www.ensidia.com/Kungen/blog/1295/


 

 

 

26  

”Det är på nätet man hänger nu för tiden” 

Under fältarbetet ville jag också träffa mer ”vanliga” spelare än de som tävlade om ”world 

first” och utnyttjande därför mitt kontaktnät i spelet och frågade om någon visste någon 

guildledare som bodde i Skåne eller runt Göteborg som kunde ställa upp på intervju. Jag blev 

tipsad om Erik och Anna, vars avatarer jag kände till sedan tidigare. Jag kontaktade dem i 

spelet, och när jag hade anledning att åka till Göteborg för ett seminarium frågade jag om vi 

kunde träffas. Vi träffades på ett kafé i en mindre stad nära Göteborg. När maten var uppäten 

tröttnade deras son på intervjun och Anna gick en promenad. Hon var därför bara med en 

kortare stund under intervjun. 

Erik berättade att han hade tänkt söka till Johannas guild och att han mer eller 

mindre ”bodde” på deras forum. Han hade fått en positiv bild av spelarna och ledarna i detta 

guild, och förmodade att de var sociala och trevliga. Möjligheterna att åka på spelmässor och 

spela inför publik lockade men han menade att han var för blyg för att faktiskt söka. För 

honom hade datorspel på Internet länge varit en hobby. Redan som 12-13-åring hade han 

börjat spela Diablo på Internet, men hade bytt favoritgenre när han upptäckte Counterstrike i 

början av 2000-talet. Inget av dessa spel hade månadsavgifter, och Erik var därför först 

skeptisk till WoW först eftersom han tyckte att en månadsavgift skulle få spelet att kännas 

mer som ett måste än hobby, men började ändå spela i slutet av 2007. Han hade uppmuntrats 

av personerna i sin omgivning till att spela datorspel och WoW, och hans föräldrar arbetade 

båda mycket med datorer och tyckte det var bra att han lärde sig hantera dessa. Annas 

föräldrar var dock negativa till både spelandet och Erik. De berättade att de hade olika 

bakgrunder eftersom Annas föräldrar bodde vid kusten och hade mycket pengar, medan Eriks 

föräldrar bodde inåt landet i skogen under mer vanliga förhållanden även om båda hade 

chefspositioner. 

Anna fick World of Warcraft i julklapp av Erik 2007. Hon sa skämtsamt att det 

var för att hon skulle ha något att göra när Erik satt framför datorn hela tiden. Hennes 

storasyster fick också spelet den julen av sin kille som också hade uppmuntrat Erik att spela. 

Anna hade inte spelat några onlinespel tidigare, även om hon spelet mycket datorspel som the 

Sims och Rollercoaster. WoW tyckte hon var frustrerande att komma in i, särskilt eftersom 

Erik var 40 level högre än hon, men tyckte efterhand att berättelsen blev intressant och spelet 

mindre jobbigt. Hon och Erik blev inbjudna till en guild som heter Swedish Alliance när de 

började närma sig den högsta nivån. Detta guild utmärker sig genom att chatten sker på 

svenska, de pratar svenska i VoIP och alla som vill får vara med. Erik sa att guilden var 
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socialt och att ”det var alltid [prat i chatten], det var alltid folk online, det var alltid folk på 

Ventrilo och alla var hjälpsamma och tog vara på en, lärde upp en. Så det var väldigt lätt att 

komma in i det folket då” (Intervju 2009-12-04). Vi pratade mycket om detta guild även efter 

intervjun och de berättade att de hade kört och hälsat på guildledaren och hennes make som 

bor i Stockholmstrakten men att de inte kommit så väl överens. De menade att ålderskillnaden 

påverkade dem negativt, ledaren hade varit mycket äldre än Erik och Anna, och att de hade 

olika vanor i vardagen. Flera gånger återkom Anna och Erik halvt på skämt att de därför inte 

kunde vara sämre på spelet än deras förra guild. 

Både Erik och Anna började raida med Swedish Alliance och Erik tyckte att det 

kändes konstigt i efterhand när han tänkte på hur lite han visste om spelet då. Det är ingen 

självklarhet att spelarna vänder sig till Internet för information om spelet, och det var inte 

förrän Erik började raida som han började läsa om olika taktiker i spelet. Först trodde han att 

de som sa att de ”hade läst på” kanske hade varit på samma plats i spelet innan, spelat väldigt 

länge eller ”kunde sin gubbe”, sin avatar, väldigt bra berättade han. Sökningen efter 

information om spelet blev dock snabbt ett stort intresse för Erik och det har också påverkat 

hans läsvanor mycket menade han. Han hade knappt läst någonting under sin uppväxt och 

skoltid men nu följde han flera bloggar och läste artiklar på nätet som handlade om allt 

möjligt och inte bara WoW. Anna kallade honom därför för sitt ”uppslagsverk”, vilket var 

positivt eftersom han satt bredvid henne i datorrummet så informationen fanns nära till hands 

(Intervju 2009-12-04).  

När jag träffade dem hade Erik under några år haft svårt för att idrotta på samma 

sätt som han gjorde under sin skoltid. Datorn hade dock möjliggjort att han kunde hålla 

kontakten med många han idrottat och gått i skolan med. Många hade flyttat från trakten, men 

Anna och Erik hade blivit kvar eftersom de hade fått barn. Internet var därför väldigt viktigt, 

men var samtidigt något som Erik såg en risk i eftersom han upplevde det som att han allt för 

sällan kom ut ur datorrummet. De flesta av hans gamla kompisar spelade inte WoW men det 

gjorde inte kontakten svårare tyckte Erik och sa: ”om dom inte spelar nåt spel så spelar dom 

väl poker så dom flesta vet att det är på nätet man hänger nu för tiden. Det är dagens samhälle 

liksom.” (Intervju 2009-12-04). 

Ett raidingguild blir till 

Det var inte bara så att Erik och Anna inte kom överens med ledarna för Swedish Alliance när 

de besökte dem. Erik kom också i konflikt med många av medlemmarna under en raid på 
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grund av olika humor, och för att han tyckte inte att deras raider fungerade. Han letade därför 

efter ett nytt guild och blev efter ett tag medlem i ett av de högst rankade guilden på servern. 

 

Erik: Jag fick inte ut mina behov, jag var för bra för dom skulle jag kunna säga, tyckte jag 

själv, jag lärde mig mycket fortare. Det kändes som att Swedish Alliance var mer det 

sociala spelet även i raids och jag hade behovet så att döda fortare och skjuta hårdare hela 

tiden så jag fick söka mig vidare. Till slut kom [jag med i ett av de högre rankade 

guilderna på servern] så jag fick testa på det lite hårdare. (Intervju 2009-12-04). 

 

Erik upplevde det som att Swedish Alliance tog med alla som ville i raiderna, även om de inte 

kunde spela sina roller väl, och att de därför misslyckades ofta. Anna upplevde det som att 

guilden var mer för spelare som tyckte det var roligt att göra quests och levla karaktärer, och 

därför inte brydde sig så mycket om de lyckades med raids. Taylor visar att Everquest-spelare 

ofta gjorde uppdelningen mellan ”sociala” spelare och ”power gamers” eller ”hardcore 

gamers” även om båda grupperna var sociala, om än på olika sätt (Taylor 2006). 

Antropologen Krista-Lee Malone visar att ett socialt nätverk ofta inte är tillräcklig motivation 

för s.k. ”power gamers” i WoW, utan det krävs ett symbiotiskt förhållande mellan det 

politiska ledarskapet i en guild och den enskilda spelarens personliga önskningar. Guilden 

måste ha förmåga att avancera genom spelet i samklang med den individuella spelarens 

förvärvande av värdefull utrustning. Kortfattat kan här sägas att den bästa utrustning till 

avatarerna som stövlar, kläder, rustningar och vapen ofta inte kan köpas för spelets pengar 

utan förvärvas genom att spelarna besegrar fiender och bossar. Dessa bossar är ofta omöjliga 

att övervinna om man inte ingår i en större grupp av spelare, och det var sådana bossar som 

Erik kände behovet att besegra snabbare och mer effektivt. 

Även Erik och Anna gjorde skillnad mellan ”sociala” guilds och ”hardcore” 

guilds under intervjun. Strax efter Erik hade bytt guild fick paret sin son och de tog därför en 

paus från spelet ett par månader för att spendera tid med honom och varandra. När Erik 

började spela igen kände han sig inte välkommen i guilden längre vilket gjorde honom ledsen 

eftersom han trodde han hade fått kompisar där. Han tyckte därför att de saknade social 

kompetens och att deras energi att raida kom från att snacka skit om spelare som de upplevde 

som sämre än de själva. Han fick dock samtidigt reda på att en granne till dem också spelade 

WoW och var medlem i en av de hundra högst rankade guild i världen. Erik bestämde sig 

därför att ansöka till dem. Hans avatar tillhörde en klass som guilden behövde och han fick 

komma in. Även om han upplevde detta guild som trevligare än det förra fick sociala 
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aspekter, som att det var ”dött” i chatten innan och efter raids, och att de inte gjorde något 

annat än att raida 5-6 kvällar i veckan, honom att vilja gå tillbaka till det förra guildet. Han 

saknade att spela med Anna och andra kompisar.  

Anna hade skapat ett eget guild efter hon lämnade Swedish Alliance, och kände 

aldrig något större behov av att raida. Hon fortsatte att spela tillsammans med sin syster och 

hennes kille ibland, följde spelets quests och, som hon sa, ”lallade mest runt” (Intervju 2009-

12-04) när hon utforskade spelet. Eftersom Erik tröttnade på sitt guild började han spela mer 

och mer med Anna igen, och några månader in i 2009 började de organisera raids med 

”PUGs” (som är en förkortning för pick up groups). Flera mindre guilds gjorde en vana av att 

spela tillsammans på detta sätt, och en kväll bjöd Erik och Anna in flera spelare på Ventrilo 

och satt och pratade några timmar. Efteråt beslöt de sig för att tillsammans starta ett nytt, och 

större raiding-guild, och Erik bestämde sig för att flytta tillbaka sin huvudkaraktär. Som mål 

hade de att ha både det sociala spelet som Erik saknade i de förra raiding-guilden, men också 

att ställa högre krav på de som ville raida. På sitt Internetforum annonserade de också ut 

målet: ”The goal is simple: Realm First!”12 vilket betyder att de ville vara det första guild på 

servern som lyckades besegra bossarna när de kom nya expansioner i spelet. De visste att 

målet var ambitiöst men Erik berättade att han ofta mätte sig med Swedish Alliance och det 

guild han känt sig utfrusen ur. Trots att hans erfarenhet från raid-guilds inte var så positiva, 

var Erik övertygad om att det gick att kombinera ”socialt” spel med raiding och gav Johanna 

guild som exempel. 

 

Erik: Ett par nötter som sitter i ett par byxor framför en svettig dator och ser glada ut 

skulle jag vilja säga [att många i mina förra guilds är], dom har ingen social kompetens 

alls. Då tycker jag att det krävs [mer]. Jag menar kolla på [flera av spelarna på Dream 

Hack], dom är ute hela tiden [och gör] intervjuer och dom är trevliga. Det är inga 

dickfaces direkt utan dom är sociala – och dom kan sin grej (Intervju 2009-12-04). 

  

Jag frågade Erik om han kände någon som spelade i detta guild, eller hade träffat dem utanför 

spelet, vilket han inte hade. Han följde utvecklingen på deras Internetforum, läste deras 

bloggar och hade sett bilder och videos från Dream Hack och andra spelmässor. Han och 

Annas nya guild hade utvecklats enligt förhoppningarna, även om de inte blev snabbast på 

servern. De hade kul och raidade tillsammans men som guildleader tröttnade Erik ofta på 

                                                 
12

 ”Erik och Annas Internetforum” http://xx.guildomatic.com/. 

http://xx.guildomatic.com/
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ansvaret. Efter intervjun berättade han att han flera gånger tänkt att söka till något annat guild, 

kanske till och med Johannas guild men att hans prestationsångest hindrat honom från det.  

Några veckor efter att vi hade träffats kom en ny expansion i spelet med en ny 

raid som innehöll de sista bossarna i Wrath of the Lich King. Uppdraget i denna raid var att 

besegra berättelsens huvudantagonist ”The Lich King”. Bossarna erbjöd stort motstånd för 

många guilds, och eftersom jag pratat med Erik och Anna, följde jag hur deras guild lyckades 

på deras forum och på speltillverkarnas ”Armory” som erbjuder möjligheten att bl.a. kunna se 

vilka medlemmar en guild har och vilken utrustning dessa har. Jag såg därför att Erik hade 

lämnat guilden med den avataren han spelade mest, och spelade med ett högre rankat guild på 

samma server. Anna hade tagit över ledarrollen och jag kontaktade henne därför i spelet och 

frågade om hon ville göra en uppföljande intervju med hjälp av Ventrilo. Mer om detta senare 

efter en diskussion om hur Erik och Anna ville utforma sitt guild, och hur dom gjorde för att 

förverkliga målen. 

 

Rekrytering 

Tillsammans med flera av spelarna som Erik och Anna träffat genom PUGs skapade de en 

guild våren 2009. Eftersom båda spelade ofta beslöt de sig för att åtminstone en av dem skulle 

logga in varje kväll efter att deras son hade somnat för att se om det fanns tillräckligt med 

spelare online för att raida. De kunde sitta och spela tidigare, men eftersom deras son krävde 

uppmärksamhet, och gillade att leka med deras datorsladdar som glappade, ville de inte spela 

i grupp eller raida. Spel i grupp är beroende av allas insats, och om en spelare måste gå i från 

datorn eller om Internetuppkopplingen bryts kan detta resultera i att alla andra i gruppen 

misslyckas. De satte därför en fast tid halv nio så att folk som ville raida kunde vara online 

och redo, och hade som mål att börja raida en kvart senare och sluta vid midnatt. De 

diskuterade utförligt vilka mål och regler de skulle ha i guilden över Ventrilo och Skype med 

övriga medlemmar, och en brittisk kvinna tog på sig ansvaret att sammanställa och presentera 

diskussionen på ett gemensamt Internetforum som de startade. 

Dessa mål och regler behandlade frågor om vilka tider guilden raidar, vad som 

krävdes av medlemmarna, som till exempel uppföranderegler och hur många raids varje 

medlem förväntas delta i per vecka, och vad en medlem kunde förvänta sig av guilden. Dessa 

frågor återkommer som ett mönster hos nästan alla raid-guilds jag känner till och de 

presenteras på liknande sätt på guildernas Internetforum. Även om Anna och Erik startade sitt 

guild tillsammans med några mindre guilds som gick ihop till ett större, var de inte tillräckligt 
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många för att raida med 25 spelare vilket var målet. De var därför tvungna att rekrytera 

spelare och detta gjordes både genom att de utnyttjade sitt kontaktnät på servern, och genom 

att de använde de allmänna chattkanalerna i spelet. Att guilds använder öppna chattkanaler är 

ett vanligt sätt att rekrytera och de beskriver vanligtvis sina mål, raidtider och vilka roller de 

behöver mest i guilden. Ofta kan man läsa att guild X rekryterar och har profileringar som 

”socialt, ”friendly”, ”hardcore”, ”för svenskar, danskar, italienare” etc. Intresserade ombeds 

ofta läsa vidare om guildens regler och mål på deras Internetforum innan de ansöker via epost 

eller särskilda formulär på forumen.  

Erik berättade att deras guild bestod av ungefär 45 spelare som var utspridda 

över hela Europa och ett par från Nordafrika. Han beskrev det som att det var en kärna i 

guilden på ca 15 personer som både kunde och ville raida för det mesta, men att det var svårt 

att få 25 spelare samlade online för raids. Formaliseringen kring rekrytering och ansökan till 

olika raid-guilds handlar om att försöka få medlemmarna medvetna om ansvaret som krävs 

inför gruppen för att få delta i guildens raids. Johannas guild förväntar sig t.ex. 100% 

deltagande av sina medlemmar, även om de är medvetna om att detta avsevärt begränsar 

antalet som kan raida med dem. På Dream Hack frågade jag Johanna hur hon tyckte man 

skapade ett starkt guild, och jag var nyfiken på om hon tyckte att det spelade roll att spelarna 

kände varandra utanför spelet vilket jag visste att hon och flera i hennes guild gjorde. Guilden  

hade vid det tillfället ca 35-40 spelare och flera på provmedlemskap. 

 

Johanna: förutsättningarna för att skapa ett starkt guild är nog mer att ha stabila spelare 

liksom att du vet att spelarna kommer, och du vet att dom finns där, och du vet att dom 

performar bra. Det är det som bygger en guild. Det är inte mer, det är inte så mycket med 

det sociala, men visst [även] det [sociala] spelar en jättestor roll. Om folk hatar varandra 

och inte kan ha kul ihop, då har du ingen balans över huvudtaget. Jag menar ska du sitta 

och fajtas varje gång du ska ta en boss får du inga vänner. Det handlar ju mycket om att 

lära sig samarbeta ihop och det gör vi, det fungerar jättebra i [mitt guild] tycker jag. Visst, 

alla tycker inte om alla men när det väl ska köras så körs det liksom, då läggs allting åt 

sidan (Intervju 2009-11-28). 

 

Ansvaret som spelare är tvungna att ta är viktigare ju mindre kärnan av spelarna i guilden är, 

och en guild som tillåter sina spelare att raida lite när de själva vill är därför tvungna att vara 

större till antalet. Därtill kan såklart arbete, skola, semester också komma emellan spelet och 

folk kan tröttna och sluta. Ofta görs därför skillnad mellan ”hardcore” och ”causal” 
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(avslappnade, lediga) raiding-guilds. Både Johanna och Mika berättade att det inte fanns 

utrymme för spelare som inte var bland dom absolut bästa i deras raids. Det kunde hända att 

det var möjligheten och viljan att alltid raida, och inte enbart spelteknisk skicklighet, som 

fällde avgörandet om vem som var ”bäst” berättade Mika. ”Dåliga” spelare i deras guild 

kunde vara sådana som tappade fokus snabbare än andra och började göra misstag.  

Johanna och Mikas guild rekryterade aktivt hela tiden och Johanna berättade att 

detta var en medveten strategi för att upprätthålla ”intern konkurrens” mellan spelarna i 

guilden. Det var vetskapen att det alltid kunde komma någon som var bättre som fick spelarna 

att prestera sitt bästa menade hon. De hade hänt att hennes guild rekryterade från mindre 

guilds, men de flesta spelare kom från andra toppguilds. Ansökningar från sådana guilds 

lästes mycket noggrannare eftersom de guilderna också hade intern konkurrens och hårda 

krav berättade hon. För Mikas guild var det svårare att få ansökningar från andra toppguilds 

eftersom de bara rekryterade från en finskspråkig spelarbas. De flesta rekryter var därför inte 

bra nog och fick inte plats i raiderna. Guilderna hade också olika sätt att hantera spelare som 

inte fick någon plats. Johannas guild föredrog att säga direkt till spelaren att de inte var bra 

nog, be dem lämna eller sparka ut dem. Mikas guild tillämpade policyn att de mest lämpade 

spelarna för bossarna fick platserna vilket fungerade som en sorts utfrysning. Om en spelare 

inte var skicklig nog fick denne helt enkelt ingen plats i raiderna och tröttnade ganska snabbt 

på guilden. Det var sällan någon hårdare kritik förekom menade Mika. Båda deras guild 

startades genom att två stora och framgångsrika raiding-guilds gick samman inför den senaste 

expansionen Wrath of the Lich King. Anledningen var att skapa bättre förutsättningar i den 

hårdnande konkurrensen om att besegra spelets nya bossar ”World First.” Mika och hans 

flickvän, som också var på Dream Hack och spelade, hade fått plats i guilden av en 

tillfällighet. De hade bytt lägenhet samtidigt som guilden startade och deras nya hyresvärds 

son visade sig vara guildens ledare som bjöd in dem. Mika berättade att det totalt varit över 

100 spelare som successivt hade blivit färre och att de var 32 stycken när vi talades vid.  

För Erik och Annas guild var det viktigt att ha en mer ”causal” framtoning. För 

att ändå kunna raida hade de försökt att få folk att skriva under att de läst och förstått reglerna 

för guilden. Särskilt viktigt var att de som skrev i guildens kalender att de ville raida en kväll 

faktiskt också kom online i tid och stannade till raiden var slut. Om spelare inte kom online 

eller lämnade för tidigt uppfattades detta som att dem förstörde för andra i guilden. Erik visste 

dock att många kunde uppleva det som tjatigt att man skulle vara aktiv på forum och läsa en 

massa information utanför spelet. Just förhoppningen att spelarna skulle ta ansvar för guilden, 
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och ändå hålla en avslappnad och ledig profil, verkade vara ett dilemma för honom. En vilja 

att hålla guilden öppet för så många som möjligt hade skapat en ambivalens i synen på ansvar. 

 

Erik: Man kan inte säga att vi vill bara ha [medlemmar som är] 30 plus för att alla är 

ansvarsfulla och har ett liv och vet liksom vad dom vill i livet. Det funkar inte heller på 

nåt sätt. Man vill ju ha blandningen emellan pojkspolingarna som springer runt och 

snackar nonstop och tjatar hål i huvet på en, samtidigt som man har dom där som bara är. 

Ja vi har ett par som är 50 plus och säger inte ett ord, dom är bara tysta och glada och 

hänger med. Det är alla personligheter som dyker upp i guilden, jag tror det är det man vill 

åt (Intervju 2009-12-04). 

 

Samtidigt som Erik såg mångfalden i guilden som något mycket positivt upplevde han det 

som ”extremt svårt att sitta där som en ung svensk pojke utan några livserfarenheter och ta 

tuffa beslut för nån som är 50 bast” (intervju 2009-12-04). Rapporten Att leva i World of 

Warcraft diskuterar datorspel som ”något som bryter upp ålderskategorin på ett markant sätt 

och gör det möjligt för personer som troligtvis aldrig träffats på andra sociala arenor att 

interagera med varandra på liknande villkor.” (2007:20) Åldervariationerna sågs som en 

”naturlig del av spelkulturen” (2007:33) och kunde medföra att ungdomar ”tvingas” anpassa 

sig till äldre personers livsvillkor vilket kunde störa skoltider, andra fritidssysselsättningar och 

familjeliv – särskilt för ungdomar som spelade tillsammans med raid-guilds (2007:70). Vi ser 

dock i citaten att åldervariationer var långt ifrån oproblematiska, och det är värt att notera att 

ansvar för ungdomar under arton ytterst ligger hos föräldrarna. Erik såg äldre spelare som 

generellt mer ansvarsfulla, och försökte hålla en åldergräns i guilden även om den var 

godtycklig och varierade mycket. Han tyckte det var viktigt att kunna göra undantag, eftersom 

han visste att många spelade tillsammans med kompisar och familj. Hans bror och dennes 

kompisar som var 13-14 år spelade också.  

 

Martin: Men det här med åldergräns, alltså varför? 

 

Erik: för det har en tendens att spåra ur ganska mycket med yngre, ju yngre folk är. Dom 

är desperatare på loot [spelets föremål] absolut i många fall, dom är inte lika tålmodiga. 

Det kan ta lång tid att klara en boss, det kan va en dålig kväll, det kan va en dålig 

uppsättning av folk [med i raiden] och då funkar det inte, dom gillar inte det. Det ska gå 

fort, dom ska bli boostade in igenom det svåraste med en gång [...] Dom flesta behöver gå 
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till skolan så dom kan inte raida till tolv som vi försöker göra. Får dom gå mitt i en raid så 

då förstör dom för 24 andra om det är 25 manna [...] Så det är väl därför man försöker att 

hålla den så hög som möjligt (Intervju 2009-12-04). 

 

Taylor (2006b) problematiserar också föreställningen att åldervariationer mellan spelarna var 

något naturligt i MMOGs. Hos WoW-spelare såg hon tidigt att ålder ofta diskuterades till 

skillnad från tidigare MMOGs hon studerat. Uttryck som ”the kids” eller ”12 year old boys” 

kunde ofta användas för att förklara dåligt beteende eller varför spelet gick dåligt, även om 

många spelare var medvetna om att unga spelare kunde vara uppriktiga, sociala och duktiga 

på spelet. Det kan ha varit så att Blizzards rykte som bra speltillverkare lockade fler yngre 

spelare som inte var vana vid dessa spels sociala komplexitet, vilket mer erfarna spelare 

reagerade på menar Taylor. Spelet i sig kan också påverkat attityderna hos spelarna eftersom 

det är lättare, och mindre tidsödande, att spela upp avatarer till högsta nivå i WoW än tidigare 

MMOGs. Detta ledde till att spelare inte fick samma träning och mentorskap från andra 

spelare innan de engagerade sig i end game (Taylor 2006b). 

Idag vet vi att WoW blev det i särklass mest populära MMOG under 00-talet, 

och spelet har bidragit till att göra genren mer ”mainstream” som Taylor uppmärksammade. 

Till skillnad från äldre MMOGs kunde ungdomar också köpa s.k. ”game cards” kontant i 

spelbutiker eller be föräldrar använda kreditkort för att betala prenumerationen till spelet. 

Åldersgränser för guilds är vanliga men det är sällan att någon kontrollerade ålder på 

medlemmarna. Vanligtvis byggs tilliten till spelare upp genom en rekryteringsperiod och 

provmedlemskap, och Taylor menar därför att åldergränserna fungerar mer som ”symboliska 

portvakter” än faktiska gränser (Taylor 2006b).  

Min erfarenhet som spelare är också att åldersgränserna oftast är symboliska, 

men det kan ha skett en viss förändring i attityderna till gränserna och möjligheterna att 

kontrollera dem. Som Erik påpekade ville guilden att medlemmarna helst skulle vara aktiva 

på forumet, och det var likadant i Johannas guild liksom många andra guild. På forumen var 

det vanligt att spelare postade bilder på sig själva, och berättade om vilka de var. Ibland 

krävdes det tillåtelse och lösenord för att se informationen men på Johanna guilds 

Internetforum var öppenheten framträdande. Guilden hade arton år som åldersgräns men 

verkade också de kunna tänja på gränsen något (de nämner 17 som ok i undantagsfall). I 

frågan om åldervariationer utgjorde dock denna guild en relativt homogen grupp där de flesta 

var mellan 20 och 25 år, medan Erik och Annas guild uppvisade betydligt större variationer.  



 

 

 

35  

Även Ulfs guild uppvisade stora variationer, och han berättade att flera spelare 

var jämngamla med honom. ”Riktigt unga” spelare kunde dock leda till att spelandet ”blev 

konstigt” tyckte Ulf. Han pratade om förändringen i forumanvändningen som skett efter att 

han började spela och hur många efter hand blivit öppna med vilka de var, var de bodde, 

arbetade med och postade bilder på sig. Folk lärde helt enkelt känna varandra och ville berätta 

om sig själva. Möjligheten att ljuga om vem man är finns såklart alltid på Internetforum, men 

det finns studier som visar att det inte är så vanligt att människor utger sig för att vara någon 

annan eller döljer sin identitet på Internet. Som i andra sociala sammanhang går det dock att 

framhäva, eller dölja, vissa delar av sin identitet (Svenningsson 2003:27f.).  

Att spelet blivit mer ”mainstream” har sannolikt gjort öppenheten större. Om 

fler känner att MMOGs blivit ett allmänt samhällsfenomen kan de också ha blivit mindre 

benägna att dölja sin identitet, även om de kan uppleva att andra tycker att de är töntiga och 

nördiga. Mina informanter hade spelat WoW i flera år vilket lett till att relationer som inletts i 

spelet nu ofta sträckte sig utanför för det. Som vi sett kan spelare träffas utanför spelet både 

planerat och oplanerat. Ytterligare en faktor som påverkat relationerna i guilds är VoIP som 

blivit allt vanligare. Johanna och Mikas guild krävde att alla skulle kunna höra andra prata, 

och kunna prata själva, under raiderna. För detta krävdes högtalare och mikrofoner, eller 

headset med dessa funktioner, och programvaran Ventrilo. Kvaliteten på ljudet kunde variera 

beroende på både hårdvaran, och förmågan att ställa in programinställningarna som kunde 

vara svårt och beroende på operativsystem. Det är generellt enklare att bedöma någons ålder 

om man hör dem prata än bara läser vad de skriver. Samma sak gäller när det kommer till kön 

och modersmål samt dialekter. Därtill är känslan av att kommunicera med varandra muntligt 

annorlunda än att göra det skriftligt i textchatt. 

Kamratskap 

Johanna berättade att de var ett flamsigt raidklimat i hennes guild med mycket humor som 

hjälpte till att hålla motivationen uppe när spelet blev jobbigt och svårt. För att lyckas att bli 

de första guild som besegrade en ny boss krävdes det ofta extrema ansträngningar. Nya 

expansioner implementerades i spelet 2-3 gånger per år, och de var då tvungna att så fort som 

möjligt börja spela på morgonen. Pressen på detta hade ökat symptomatiskt eftersom intresset 

för ”World first” ökat. De spelare som hade fasta jobb sparade ofta semesterdagar och 

kompledighet till detta. Ofta hade de också varit med och beta-testat bossar innan 

expansionen officiellt släpptes, men de hade ändå få möjligheter att ”läsa på” taktiker för att 

klara de nya bossarna. De var därför tvungna att själva pröva ut taktiker och hoppas att de 
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lyckades innan andra guilds gjorde det. Ibland krävdes flera dagar av nötande för de svåraste 

bossarna, och för Johanna var det känslan att besegra en sådan boss som fick henne att älska 

spelet. Hon hade alltid strävat efter att bli bäst på det hon sysslade med och WoW var inget 

undantag. Det var dock lite speciellt, kände hon, eftersom hon uppfattade det som att många 

tyckte det var töntigt, nördigt eller omoget med datorspel. Den positiva uppmärksamheten hon 

och hennes guild fick på Dream Hack var därför extra rolig även om hon hade svårt att se sig 

som en kändis. Hon hade spelat i flera guild sedan hon började spela WoW vintern 2006 då 

hon var 22 år gammal. Hon hade liksom Erik bytt till bättre och bättre guilds när hon kände 

att de inte utvecklades lika snabbt som hon själv.  

Även Mika tyckte att deras guild var flamsigt och att det var så i alla högt 

rankade guilds han hade kontakt med. Han var medveten om att det finns många guilds som är 

militaristiska men trodde knappast de skulle lyckas bli bland de högst rankade. Han hade 

nyligen gjort militärtjänst i Finland och skulle aldrig spela ett spel med folk som betedde sig 

som officerarna där vilka han tyckte var gammaldags. Att både han och Johanna upplevde 

sina raider som flamsiga var något överraskande för mig eftersom min förförståelse var färgad 

av tanken att högt rankade ”hardcore” guilds ofta var målrationella, opersonliga och kyliga. I 

fråga om spelskicklighet och prestation var dem ju det på sätt och vis, men knappast i 

spelandet menade Johanna och Mika. För dem genererade spelet också sociala kontakter som 

kunde upprätthållas även om spelare slutade spela. Min förförståelse var dels formad av mina 

erfarenheter som spelare, men också från min research inför fältarbetet. Jag hade bl.a. sett en 

intervju på Youtube där en av de tre ledarna i Johanna guild pratade om att det krävdes vissa 

”militära aspekter” och ett starkt ledarskap för att lyckas med en guild.
13

  

För många spelare är ett tydligt ledarskap viktigt i WoW, särskilt i 

raidsammanhang visar Williams et. al. (2006) som beskriver guilds som en variation mellan 

”trädkojor” och ”militärbaracker.”
14

 Vissa kan fungera som målstyrda militärliknande 

hierarkier medan andra är eller mer lekfulla och lediga som barns lek i trädkojor. Raidguilds 

kunde dock lyckas med svåra utmaningar i spelet oavsett om det fungerar som trädkojor eller 

baracker (2006:350). Mitt material visar att det finns inslag av både målstyrt spelande, strikt 

hierarki och lekfullhet i guilderna vilket gör det svårt att tala om några fasta kategorier. Alla 

guilds är beroende av organisation och ledarskap, och därför även hierarkier menade Mika, 

men det betyder inte att organisationen behöver vara militaristisk. Referenser till krig finns 

                                                 
13

 “Wheel of Games Interview with ensidia (gamescom 09)” http://www.youtube.com/watch?v=yPW8q-hpGJQ 
14

 De definierar fyra typer av guilds: sociala guilds, pvp guilds (player versus player), raid guilds (som dock 

definerades som sociala av medlemmarna) och rollspelsguild. 
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ständigt närvarande i spelet – i titeln, i spelets berättelser och i guilds där olika roller ofta 

delas upp med officerare, raiders, rekryter. Jargongen bland spelare kan ofta vara hård och 

förefalla fientlig som i annan Internetkultur (Svenningsson 2003). Detta påverkar sannolikt 

både spelarna och dem som undersöker spelen. Förmodligen tar guildledare till de 

organisationsteoretiska redskap som de har tillgängliga, vare sig de är hämtade från 

krigsfilmer, maffia (Jakobsson & Taylor 2006), företagsideologier och ”people 

management”
15

, idrotten eller demokratiska processer när de startar nya guilds. Mitt material 

visar på alla dessa. Att spelet är fritidsysselsättning med stora möjligheter till rollspel gör det 

också möjligt att utpröva nya erfarenheter av organisation och ledarskap som både marknaden 

(IBM 2007) och forskare uppmärksammat (Reeves et al. 2008). Optimistiskt menar Reeves et 

al. (2008) att om man vill se hur ”framtidens ledare” kan komma att verka bör man se till 

onlinespel som WoW. 

Johanna berättade att VoIP bidragit mycket till att raidklimatet känns 

annorlunda på ett positivt sätt. I hennes tidigare guild hade ledningen skett via spelets 

chattkanaler och raidwarnings vilket hon hade upplevt som striktare. Raidwarnings kan 

raidledare skriva med röd text som syns mitt på skärmen samtidigt som ett varnande ljud hörs. 

Detta är intressant eftersom Williams et al. frågar sig hur teknologi som VoIP kommer att 

påverka guilds framöver (2006:358). I en uppföljande statistisk studie med 57 spelare visas att 

VoIP signifikant ökade tilliten till andra guildmedlemmar jämfört med när bara text användes. 

Känslan av gemenskap ökade dock inte över den korta tiden studien pågick, en månad, annat 

än hos personer som kände varandra sedan innan. Överlag hade de som använt VoIP känt sig 

lyckligare och mindre ensamma emellertid (Williams et. al. 2007). 

Program som Ventrilo, Skype och Team Speak möjliggör för spelare att sitta 

och prata med varandra samtidigt som de raidar och/eller interagerar med avatarena. Detta gör 

det möjligt att förklara taktiker, regler och sanktioner mer utförligt, men också att uttrycka 

känslor, ironi och sarkasm på ett annat sätt än i text och emoticons. Spelet kan också 

kommenteras direkt i strider mot bossar vilket är svårt om VoIP inte används eftersom 

spelaren sällan har möjlighet att ta en paus för att skriva meddelanden. Korta order och 

påminnelser kan visserligen förprogrammeras till snabbkommandon och raidwarnings, men 

det var detta som hade känts strikt enligt Johanna.  

Med VoIP kan både misstag och roliga detaljer kommenteras direkt, och detta 

hanteras såklart olika beroende på vilka ledare och spelare en guild har. En av de absolut 
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populäraste filmerna med anknytning till WoW på Youtube är en parodi på en skrikande 

raidledare som över VoIP förklarar taktiker och delar ut order med ett vulgärt språk. 

Raidleadern blir mer och mer frustrerad på spelare i raiden som gör misstag och skriker ut hot 

om bestraffningar och andra otrevligheter.
16

 Videon är förmodligen obegriplig, eller tecken på 

att ”power gamers” är konstiga, för någon som inte raidat eller spelat i grupp i WoW, men för 

spelare är det förmodligen igenkänningen som gjort videon så populär. För att inte skapa 

missförstånd skrev både Erik och Annas, och Johannas guild till spelare som ansökte om 

medlemskap att de måste vara medvetna om att jargongen kunde bli hård. Misstag som andra 

spelare gjorde kunde lätt väcka frustration, särskilt om samma misstag upprepades av samma 

person om och om igen. 

VoIP möjliggör också att guildmedlemmar kan prata om helt andra saker än 

bosstaktiker och raids, vilket kan föra dem samman i fler områden än bara intresset för spelet 

och raids. Mika anspelade på stereotypen att finnar drack mycket och att alkohol därför var en 

viktig del av deras spelkultur, något som såklart gjorde deras raids extra roliga. Även Erik och 

Annas guilds kunde ”sitta och snacka skit” över Ventrilo i timmar och hade ”drunken raids” 

på fredagar. Erik hade också utvecklat en speciell relation till en äldre medlem i guilden som 

han ofta pratade enskilt med över Skype. Som ung nybliven pappa upplevde han sig själv ofta 

som en person med prestation- och beslutsångest. Hos denna person hade han funnit 

medmänsklighet och stöd och någon att prata med. 

Träning  

Så som det tog flera hundra timmar att nå högsta level i spelet, tog det också månader av 

träning för att lyckas i raidsammanhang för mina informanter. För Erik var det viktigt att klara 

spelet och göra detta så snabbt som möjligt. På Johannas guildforum beskrevs spelet som en 

”karriär” från olika små guilds till större och ”bättre” guilds, och både Johanna och Mika 

berättade om sitt spelande på ett liknande sätt. Målet var att hela tiden utvecklas till en bättre 

spelare och spela tillsammans med spelare som var lika bra som en själv. Bart Simon et al. 

(2009) diskuterar också hur spelare beskriver sina avatarers utveckling som något som kan 

likna karrriärer. Johanna berättade att hennes guild mäter och övervakar alla spelares 

prestation väldigt noggrant. Är man inte bland de absolut bästa fanns det inget utrymme i 

guilden. Hon berättade att hon ofta sett spelare göra samma misstag om och om igen och att 

hon såg detta som mycket irriterande. ”Skickligheten” för spelare ligger mycket i att upptäcka 

                                                 
16

 ”Onyxia Wipe Animation” http://www.youtube.com/watch?v=HtvIYRrgZ04.  
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och synliggöra misstagen för att kunna undvika dem i nästa försök, en sorts trial-and-error 

med andra ord. Särskild dokumentation från raids, som kunde göras med externa 

hjälpprogram och spelloggar
17

 som mäter spelarnas prestation var ofta krav för att få bli 

medlem i ett högre rankat raiding guild. Man är tvungen att kunna visa utdrag från mätningar 

och att man presterat bland de bästa.  

I Erik och Annas guild hade många gått med, men ganska snart lämnat för att de 

fått en plats i ett högre rankat guild. Erik upplevde det därför som att de hade rekryterat 

väldigt många spelare sedan starten. Men till skillnad från Johanna guild kunde han och Anna 

inte sparka ut spelare som inte var lika bra som dem, och ville inte heller göra det, utan hade 

istället utformat en egen strategi för att locka spelare att raida med dem. 

 

Erik: vi har tagit in väldigt många som är lite, har lite lägre standard och lärt upp dom 

skulle jag vilja säga. Det är väl så man har fått dom flesta [medlemmarna] och dom 

uppskattar det. 

 

Martin: hur då, hur lär man en spelare? 

 

Erik: tips och trick, nä men (skratt) det var som jag sa, jag visste inte om att man kunde gå 

på nätet och läsa på. Det är inte alla som vet det, det är väldigt få som vet att man kan göra 

det. Vi guidar dom, visar att här kan du läsa vad andra gör, fråga andra i guilden som har 

lite mer erfarenhet hur agerar man, vilka abilities [förmågor] användes när. Det är mycket 

att hjälper du mig så hjälper jag dig ungefär (Intervju 2009-12-04). 

 

Erik ansträngde sig alltså för att göra spelet möjligt även för andra. Han använde också många 

hjälpprogram, sk. addons, och externa spelloggar på Internet för att övervaka spelet och få 

större överblick, och uppmuntrade också sina medspelare att göra det. Som jag tidigare nämnt 

hade Erik idrottat mycket under sin uppväxt, och var fostrad inom lagsport och den för denna 

typiska kollektivism (Schoug 1997). I guildens strategi fanns alltid risken att de lärde upp 

någon som lämnade guilden och gick med i ett annat, högre rankat guild när de upplevde att 

de själva blivit bättre. Erik tyckte dock inte detta behövde vara negativt, utan såg det som 

belönande att de lyckats lära någon spelet, och att de ofta fick uppskattning för det. Många 
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som lämnade deras guild fortsatte att hålla kontakten, och Erik och Anna hade därför fått ett 

stort socialt nätverk och många kontakter med andra guilds. 

 Johannas guild publicerade flera guider och vägledningar för hur man skulle 

kunna bli en bättre spelare på deras Internetforum. På sätt och vis tog alltså även de ansvar för 

fler spelare än enbart de egna medlemmarna. De visade hur en spelare kunde gå till väga för 

att spela som dem, om någon nu skulle vilja det, men de gjorde också klart för besökare att 

det var viktigt att närma sig dem på en utstakad väg. Guildens Internetforum drevs som ett 

företag och texterna som publiceras går därför att se som marknadsföring och 

varumärkesbyggande. Ofta lästes texterna av över hundra tusen besökare, och kunde därför 

fungera normativt och påverka många fler än enbart medlemmarna i deras gille.  

Erik var dock splittrad mellan de olika rollerna han var tvungen att axla som 

ledare i spelet vilket också var vanligt för de guildleaders som spel- och medieforskaren Torill 

Mortenssen intervjuat (2008). Mortenssen visar att många guildledare upplevde uppdraget 

som otacksamt och krävande eftersom det inte finns någon utomstående auktoritet som kan 

belöna dem. Erik upplevde det som att deras guild inte var duktig nog för många bossar, och 

att hans arbete för guilden kändes otacksamt. Under den tid jag arbetat med denna uppsats har 

han därför tröttnat på att vara ledare och lämnat guilden. Anna har stannat kvar och tagit över 

ledarskapet. Hon berättade att hon uppfattade vissa spelare i deras guild som lata och att de 

inte förberädde sig inför raids. De läste inte taktiker och förväntade sig att någon annan, ofta 

Erik, skulle lära dem. Själv tyckte hon dock att det inte var ett så stort problem så länge man 

hade kul tillsammans, och det kunde de även om de inte dödade några bossar. För att undvika 

att det mesta ansvaret över guilden hamnade på en enda person igen, så som det ofta gjorde 

när Erik varit ledare, hade hon och de andra ledarna delegerat ansvaret mera sinsemellan. 

 “Looking for More” 

Något jag ofta möttes av under mitt fältarbete när jag loggade in i spelet var förfrågningar i 

textchatten från spelare som sökte efter andra för att forma en raid. Detta utgjorde en stor 

skillnad från när jag började spela WoW då raids oftast skedde i guilds. Under fältarbetet 

konstaterade jag att chattkanalen, som egentligen är utformad för att underlätta handel mellan 

spelare, ofta användes för att samla spelare till en raid, eftersom denna nådde ut till flest 

spelare. Det kunde vara vilken tid som helst på dygnet, även om nattetid över Centraleuropa 

gjorde chattkanalerna något tystare. Förklaringen till denna förändring är troligen att 

speltillverkaren utformat olika svårighetsgrader för raiderna. Vanliga raider har generellt 

blivit lättare men för ge framgångsrika guilds, som de som Johanna och Mika tillhör, en 



 

 

 

41  

utmaning finns numera en valfri svårare svårighetsgrad som går att spela om man besegrar 

alla bossar i raiden.  

Allt eftersom fylldes raiderna med spelare som valdes utifrån vilken roll de 

spelade, vilken utrustning de hade och om de hade gjort raiden innan. Slutligen var 25 stycken 

samlade vilka kunde framstå som en brokig skara, men var ofta vald med stor omsorg för att 

få en bra balans mellan de olika rollerna i spelet. Raidchatten fylldes ofta med hejande och 

hur-är-läget-frågor när spelare som spelat tillsammans i guilds, eller tidigare PUGs, möttes. 

Ofta bad spelare raidledaren att bjuda in deras kompisar i raiden. Alla spelares prestationer 

kunde mätas genom hjälpprogram och addons, vilket gjorde att efter att raiden startats kunde 

spelare bli ombedda att lämna eller bli utsparkade om de inte hade tillräckligt bra utrustning 

eller gjorde tillräckligt bra ifrån sig. Hjälpprogram och addons kunde alltså i allra högsta grad 

fungera som ”normativa agenter” som Taylor (2006b) beskriver dem som. 

Johannas guild hade utvecklat addons för att lättare kunna synliggöra misstag, 

och därför snabbare lära sig spelets utmaningar. Det var en utveckling av det äldre ”FailBot” 

och visade textmedellanden som alla i raiden kunde läsa om vilka spelare som gjorde misstag. 

Vilka misstag som skulle annonseras kunde man programmera in när man lärt sig hur 

bossarna var programmerade, och i raids kunde meddelandena se ut som detta: [Spelare NN] 

fails at not moving (Coldflame) (1)
18

 vilket betydde att en spelare misslyckades med att röra 

sig i tid, inom en sekund som ettan i parantes avser, från flammor av blå eld (Coldflame). 

Johannas guild hade gjort detta addon mycket populärare än det äldre FailBot, men de 

gångerna folk använde detta, eller liknande program, i PUGs blev de oftast ombedda att 

stänga av dem. Många spelare tyckte inte om dessa program.
19

 

Väl inne i raiden, kunde man möta bossen som framkallade dessa blå flammor 

på golvet, en odöd jätte med gigantiska yxor. Flammorna skapade en utmaning tillsammans 

med många andra saker, och undvek man dem inte så dog ens avatar. Den låg sedan kvar på 

marken och förvandlades till ett skelett efter striden. Man kunde fortfarande se resten av 

gruppen spela vidare men bara som åskådare. Tittade man noga kan man se avatarerna höja 

sina sköldar för att blockera inkommande slag. Lyssnade man hörde man både vinandet av 

vapnen och när skölden träffades. Bossen skrek ut varningar och hånfulla kommentarer när en 
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 1/27 00:03:57.246  |Hchannel:raid|h[Raid]|h XX: NN fails at not moving (Coldflame) (1) 
19

 Internetsidan www.curse.com distribuerar hjälpprogram och modifikationer till olika spel gratis och för även 

statistik över hur många som laddar hem program. Det är inte så konstigt att många spelare reagerade på failbot. 

Det ursprungliga failbot beskriv med orden  “Add some public humiliation to your raid! FailBot reports in raid 

chat (or another channel of your choosing) whenever a raid member "fails." These fails are only things that are 

preventable by the individual on a consistent basis, so if someone's name pops up it was irrefutably their fault, 

which makes it a great way to see who in the raid needs to improve without having to personally call them out” 

http://wow.curse.com/downloads/wow-addons/details/failbot.aspx.  

http://www.curse.com/
http://wow.curse.com/downloads/wow-addons/details/failbot.aspx
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avatar dog. På avstånd tonade ljudet bort. Ett avstånd som egentligen bara fanns på spelarens 

datorskärm mellan olika animerade 3D-objekt och renderade rum. Allt detta skapade det som 

för datorspel ofta kallades immersion, en känsla av trovärdighet och vara i världen. Det var 

det som gjorde att man uppfattade ett golv i spelet som ett golv, en flamma som en flamma 

och ett monster ett monster.
20

 

Men trots den gemensamma ansträngningen misslyckades många raids. Ibland 

försökte folk förklara hur man skulle spela för att lyckas besegra bossarna, vilken taktik som 

skulle följas. Men oftast förväntades spelarna kunna taktiken vilket ledde till en sorts ”hoppas 

på det bästa taktik” som ibland kunde föregås av budskap som detta:  

  

1/22 14:49:56.310  [spelare NN] says:  ------- 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |        |            This is Bob 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |        |            Bob Didn't follow Tactics. 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |       . 0           Dont be Bob. 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |       /|\       

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |       / \ 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: | 

1/22 14:49:56.541  [spelare NN] says: |__________ 

 

PUGs splittrades inte sällan efter bara ett misslyckande, och skiljde sig därför åt från spel med 

guilds där spelet ofta var en sorts trial-and-error som vi såg ovan. Folk förväntades redan ha 

gjort träningen och läroprocessen med sina guilds, och vissa visade lite tålamod gentemot 

främlingars misstag. Ibland försökte spelare uppväga detta och be folk att inte lämna med 

formuleringar som: “and if we wipe once or two dont be dicks and leave raid”
21

 och 

uppmaningar till att göra mer gemensamma utvärderingar av misslyckandet, och/eller förklara 

taktikerna mer noggrant. Jag upplevde det som de flesta var ganska toleranta gentemot 

misstag och misslyckanden, men att det ofta inte krävdes mer än att en eller ett fåtal spelare 

skulle lämna gruppen för att hela raiden skulle upplösas. Med tanke på budskapet i bildtexten 

ovan, den hängda streckgubben, kanske PUGs förefaller som en grogrund för pennalism. Men 

jag tolkade bildtexten som mer ”flamsig” än elak i stunden, och det går alltså att likna denna 

med Johannas och Mikas berättelser om spelet. Främlingskapet i WoW är också illusoriskt i 

många avseenden på grund av de stora kontaktnät som folk bygger upp i spelet, det gick inte 

att skriva vad som helst utan att folk reagerade, även om jargongen kunde vara hård. 

                                                 
20

 Immersion som begrepp kommer från litteraturvetaren Janet Murray och står ursprungligen för en känsla av att 

bli helt omgiven av vatten (i Stenberg 2007:18). För att skapa immersion krävs inte avancerad 3d grafik som i 

Wow, som exempel kan det kända Super Mario Bros ges i vilket spelaren sällan frågar sig om väggarna är 

väggar och det Mario hoppar på är marken (eller hissar) eller inte. 
21

 2/19 09:58:01.991  |Hchannel:raid|h[Raid]|h. (spelare NN). 
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Ulf tyckte att de som misslyckades, t.ex. inte rörde sig ur eldarna, visserligen 

inte gjorde någon glad men som erfaren spelare såg han på misstagen med lugn. Utan att 

pröva och göra misstag kunde ingen lära sig spela i grupp. Ulf förstod först inte varför jag 

tyckte det var intressant att intervjua honom om hur han spelade. Han hade tidigare raidat 3-4 

kvällar i veckan som Erik och Anna, och förknippade därför den tiden och ansträngningen 

med att raida. När vi möttes för att göra intervjun på ett café i Lund sa han därför att han inte 

raidade längre, men efter att ha pratat om sitt spelande verkade han ändrat uppfattning något. 

Ulfs guild hade rankerna  ”raider” och ”social” vilket påverkade hans uppfattning. Rankerna 

var skapade av praktiska skäl för att lättare se vilka som hade tid och lust att raida ofta, och 

lade inte någon större värdering i skillnaden mellan ”raider” och ”social.” I de andra 

informanternas guild fanns liknande ranker.  

Avatarernas utrustning 

Ulf såg ändå möjligheterna att förvärva utrustning i spelet genom framför allt PUGs. Som jag 

tidigare nämnt är spelets utrustning viktig för att en spelare skulle kunna lyckas med end 

game och raids, och som antropologen Krista Lee Malone (2009) visar är utrustningen ofta 

det sättet som spelare mäter progression efter att de nått högsta level. Detta menar hon skapar 

en stark efterfrågan på spelets utrustning. Utrustningen är begränsad, och för att organisera 

fördelningen använder guilds ofta ett poängsystem: ”Dragon Kill Point”, DKP. Det går i 

korthet ut på att för varje besegrad boss tilldelas spelare ett visst antal poäng. Dessa poäng kan 

sedan användas för att ”köpa” utrustning av raidledaren, guildledaren eller den som hade 

ansvar för att hantera DKP. Den spelaren som har mest DKP vinner föremålet. Därför ser 

Malone DKP dels som en sorts intern valuta, och dels som ett kulturellt kapital som visade 

hur mycket spelaren varit med att spela, och vilka framgång i spelet som spelaren bidragit till. 

Genom DKP kultiverar guildledare inbördes förhållanden mellan guildens medlemmar 

(Malone 2009:298).  

Flera av forskarna som undersökt WoW, och liknande spel, ser också 

utrustningen som en sorts valuta (Castronova 2001/2005, Reeves et. al 2008, Silverman & 

Simon 2009). Ekonomen Edward Castronova, som var en av de första som undersökte 

MMOGs, fokuserar på att föremålen innebär ett värdeskapande som går att omsätta även 

utanför spelen. Han visar att de ofta går att sälja dem, och spelens valutor, på sidor som Ebay 

för andra valutor som betraktades som mer ”verkliga”, till exempel dollar. Detta, visar han, 

skapade nya marknader som är viktiga att undersöka för att förstå dagens ekonomi och hur 
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nya ekonomier uppstår. För spelen menar han att detta skapar en sorts ”Almost-Magic Circle” 

(Castronova 2005:147). 

Många av Castronovas analyser är mycket intressanta men efterföljande 

analyser har enligt mig ofta missat att betrakta vilken funktion föremålen har i jakten på att 

förklara vilken betydelse de har. Malone ser dem som ”objects of cultural capital” (2009:305), 

och sträcker sin analys så långt som att säga att det var DKP som motiverade spelare att 

fortsätta spela. Detta eftersom spelarna upplevde att de fick en belöning av att döda bossar, 

även om de inte vann någon utrustning från dessa. Mark Silverman och Bart Simon ser DKP 

som tecken på att WoW ”hyperrationaliserades” (2009:375) eftersom föremålen i WoW oftast 

inte gick att sälja till andra spelare för ”verkliga” valutor, då de var bundna till spelarens eget 

spelkonto. De ser även dem som en sorts valuta, men till skillnad från Malone ser de DKP 

som en teknologi: ”it is a disciplinary technology for producing gameplay as a form of 

rationalized labor” (2009:364). De menar att produktionen av DKP därför visar på ”ironin” i 

spelarnas ”arbete” eftersom spelarna varken producerar eller konsumerar något av materiellt 

värde.
22

 

Mark Chen (2009) diskuterar också utrustning i sin etnografi av raids i WoW 

men presenterar en annan analys av föremålens betydelse. Han visar att utrustningen är viktigt 

för många spelare, men att det finns andra värden som är viktigare för spelarna. För honom, 

och för hans guild som raidade regelbundet en gång i veckan under mer än ett år, var det 

viktiga att ha roligt och döda bossar tillsammans. För att diskutera det ”sociala dilemmat” 

som begränsningarna med utrustning innebar använder han spelteori, och betraktar spelandet 

som koordination och samarbete för att nå ett gemensamt mål, som både leder till och styrs av 

kamratskap. Detta är, som jag ser det, mycket likt Eriks syn på spelandet som ”hjälper du mig, 

så hjälper jag dig.” Även om det roliga med spelet kunde förstöras en kväll om raiden 

misslyckades med att döda några bossar, kunde kamratandan i Chens guild, och deras 

förmåga att kommunicera med varandra, hålla guilden samman över en längre tid. 

När jag pratade med mina informanter om utrustning och DKP kretsade deras 

berättelser ofta om vilken funktion dessa hade. Ulf påpekade vilken stor skillnad utrustningen 

spelade för speltekniken, och med bättre utrustning kunde man lättare tillföra något till 

gruppen, menade han. Eftersom han inte ville raida så ofta under veckodagarna, var han inte 

heller bland de spelare i guilden som lärde sig besegra bossarna för första gången, de med 
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”The power gamer also does not fit well into the broader socio-economic matrix because the many hours spent 

playing are not spent working in any significant material capacity. Relatively speaking, power gamers produce 

nothing and consume nothing.” (Silverman & Simon 2009:374) 
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ranken ”raider”. Men när dessa hade lärt sig behärska bossarna efter några veckor, eller 

månader kunde de mer frekvent bjuda in spelare som Ulf eftersom marginalerna blivit större. 

För Ulf kunde detta ibland kännas som att han blev ”boostad”, ett vanligt uttryck bland 

spelare som syftar på att någon får se spelets innehåll snabbare än de som kämpat för att lära 

sig det. Vissa spelare kunde göra flera gånger mer skada på bossarna än han innan han lärt sig 

taktikerna till fullo. Det låg ofta en tävlan bakom hur mycket skada spelare kunde prestera, 

något som också mättes med addons av Ulf, även om hans guildkamrater var avslappnade i 

denna konkurrens berättade han. Genom PUGs hade han fått fler chanser att raida när han 

ville, och kunde därför genom dessa vinna utrustning så att skillnaderna i prestation blev 

mindre. 

För Erik och Anna hade föremålen aldrig varit det centrala för spelandet, och de 

försökte att inpränta denna attityd hos andra genom bland annat reglerna på forumet: “Loot is 

the by-product of our goals. We are here to defeat the challenges that [the developer] has 

made for us.” (http://xx.guildomatic.com). Loot var det byte som bossarna lämnade efter att 

spelarna besegrat dem och i detta bytet fanns den eftertraktade utrustningen. Johannas guild 

hade utvecklat en liknande inställning som de redogjorde på sitt forum när de sökte efter nya 

spelare:  

 

There is no DKP and we have no attendance system since 100% attendance is expected of 

everyone. You will get great gear playing in this guild just by default, it should not be 

your primary focus. We take the point of view that loot is a tool -not a reward- and 

therefore it is given out according to how it best benefits the guild. This means factors 

such as who gets the biggest upgrade, what class an item is the best for, player 

performance, how many top-end hardmode items people have looted and what we need to 

kill the next boss.
23

  

 

De ser alltså loot som redskap som hjälper dem att åstadkomma målet att döda nästkommande 

bossar ”World first.” Systemet de använde istället kallades för ”loot-council” där några i 

guilden efter rådslag avgjorde vilken spelare som skulle få utrustningen. Detta system 

upplevde jag blev vanligt under arbetet med denna uppsatsen och det byggde på frekvent 

deltagande och förtroende för ”rådet.” Tiden det krävdes att raida för att alla skulle få 

utrustning i guilds som Johanna och Mikas hade sedan spelet kom 2004 minskat drastiskt. 
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 http://www.xx.com/article/258/xx-is-recruiting-the-last-few-for-icecrown 
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Mika berättade att de ofta raidade bara onsdag-kvällar och att många ville raida mer. För att 

göra detta, och samtidigt få en fördel i konkurrensen raidade de också med alternativa 

karaktärer på lördagar. Erik och Anna hade försökt att implementera DKP, men upplevde det 

som att de inte behärskade systemet tillräckligt bra när jag pratade med dem. Ofta löste de 

istället hanteringen av utrustningen med kommandot /roll. Detta kommando finns inbyggt i 

spelet och slumpar fram siffror mellan 1 till 100 och den spelaren som får högst siffra vinner 

föremålet. Detta är också det vanliga sättet i PUGs. 

I likhet med Silverman & Simon ser jag DKP som en teknologi, eller teknik som 

spelare utvecklat för att hantera fördelningen av bossarnas byte och utrustningen. Förmågan 

att göra detta var något som spelarna var tvungna att lära sig för att lyckas i raidkulturen. I 

PUGs tillhörde konflikter om utrustning vardagen. Men jag har samtidigt väldigt svårt att se 

spelets föremål som något som liknar valuta eftersom det kan leda till att man spelandet ses 

som något oproduktivt. Då är det bättre att hålla analysen konkret, se till vilken funktion de 

hade i spelandet och se dem som redskap. Jag menar att det kan ge en mycket ensidig bild av 

spelaren, och människan, om hennes meningsskapande betraktas i strikt relation till 

värdeskapande i ekonomiskt avseende. Det är viktigt att inte bortse från att spelandet också 

genererar sociala kontakter, samarbeten mellan människor och kulturella gemenskaper. Jag 

hoppas att jag i denna uppsats kunnat visa att datorspelande genererar ny kultur, och nya 

fenomen som det behövs kunskap om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

47  

Sammanfattning  
 

Den här undersökningen handlar om organiserade fritidssysslesättningar och kultur som växt 

fram kring datorspelet World of Warcraft. Den riktar blicken mot vuxna spelare och deras 

handlingar och praktiker, men också den materialitet och redskap som möjliggör dessa. 

Människorna vi möter i undersökningen har alla spelat WoW i flera år. De använder spelet 

som en vardagsteknologi och ett sätt att koppla av, bedriva en meningsfull 

fritidssysselsättning och för att umgås med vänner. För alla mina informanter har spelandet 

lett till relationer som också finns utanför spelet. 

Tävlingsinslaget i World of Warcraft har på senare tid ökat. Orsakerna till detta 

är både att spelet blivit mer mainstream, och att raids blivit mer tillgängliga för spelarna under 

spelets femåriga utveckling. Tävlingarna sker mellan olika guilds och handlar om att 

genomföra nya raids i spelet så fort som möjligt. Intresset för tävlingarna har lett till att 

framgångsrika guilds bjuds in till datorfestivaler som Dream Hack för att spela ”live” inför 

publik. Spelare i dessa guilds kan få mycket uppmärksamhet och kändisstatus inom 

spelkretsar. Jag har närmat mig sådana ”live raids” etnografiskt och diskuterat spänningen och 

tjusningen de väcker hos spelarna och åskådarna. 

Raids kräver ofta stor spelskicklighet, koncentration och gruppkoordination, och 

för de flesta spelarna skapar detta oöverkomliga utmaningar. För spelare vars mål det är att 

raida kunde spelet därför innebära mycket frustration. Små misstag kunde innebära att alla 

spelare i raiden misslyckades. Det kan ta flera veckor eller månader för att lära sig taktikerna i 

raids och ofta krävs många försök. Alla spelares prestationer i raids kan mätas med externa 

hjälpprogram och spelloggar på Internet, och är de inte bra nog kan spelarna exkluderas ur 

grupperna. Kraven på spelare i guilderna jag träffade på Dream Hack hade lett till att de 

främst utgjordes av personer i åldern mellan 20 och 25. Mina andra informanters guilds hade 

mer avslappnade attityder till raids och ville också kunna ta med spelare som inte hade tid 

eller möjlighet att spela så mycket även de som inte var speltekniskt rutinerade. Detta gjorde 

dessa guilds mer hetrogena.  

En av mina informanter fann det belönande att under en längre tid träna spelare 

för att kunna lyckas i raids. För detta använde han olika redskap som externa hjälpprogram, 

och spelloggar på Internet. Utan dessa redskap är det vara svårt att spela i raids. Informanten 

var tillsammans med sin sambo ledare för ett stort guild som raidade 3-4 kvällar i veckan. Han 

berättade att spelet ofta kändes som ett samarbete mellan spelare grundat på premisserna 
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hjälper du mig, så hjälper jag dig. Han kunde som ledare dock ofta uppleva ansvaret som 

betungande. Planering, målsättning och organisation av spelandet samt konflikthantering är 

upp till spelarna själva att sköta. Alla mina informanter menade på att teknologi som Voice 

over Internet Protocoll (VoIP) gjorde denna organisering lättare och bidrog till kamratandan i 

guilderna. 

I de raider jag genomförde under fältarbetet var de flesta spelare toleranta 

gentemot misstag. Jargongen kunde dock bli hård som i annan Internetkultur. Men mina 

informanter berättade att trots spelet ibland kunde präglas av en intern hård jargong, strikt 

hierarki och målstyrt spelande, var lekfullheten ofta framträdande.  

Avslutning  

Etnografiska studier väcker ofta mer frågor än finner lösningar på direkta problem (Frykman 

& Gilje 2003) och den här studien är inget undantag. Som vi har sett är det omdiskuterat vad 

för slags ”världar” datorspel utgör, och på ett bredare plan behövs det kunskap om vilken roll 

datorspel har för lek, spel och tävling i dagens samhälle. För att få kunskap om detta kan 

etnografiska studier på hur människor faktiskt spelar vara till gagn. Som vi sett i denna studie 

är det inte bara barn, ungdomar och unga män som spelar datorspel. För många har datorspel 

blivit en vardagsteknologi som filmkonst, serietidningar, TV, video och Internet som också är 

kulturella fenomen som väckt både entusiasm och moralpanik. I spel som WoW är det också 

tydligt att spelarna i hög grad är medskapare till spelupplevelsen. De skapar egna guilds, 

Internetforum och egna program som används i spelandet. De kan mötas utanför spelet 

ansikte mot ansikte för att umgås, spela tillsammans och spela inför publik. Jag har undersökt 

och beskrivit hur detta kan gå till genom att fokusera på hur kultur uppstår i och kring 

spelandet. Till min hjälp i detta arbete har jag använt både fenomenologiskt inspirerad 

kulturanalys och Bruno Latours resonemang om övervakning av nätverk. 

Datorspel är också något som växer i popularitet. På Dream Hack hösten 2009 i 

Jönköping var SVT för första gången på plats för att följa ”e-sport tävlingar” och sända 

matcher från dessa tävlingar på TV. Tävlan kan, som jag visat i min studie, ske mellan olika 

guilds om att bli först i världen med att besegra nytt innehåll i WoW. Men det finns lite 

skrivet om e-sport och för att närma sig detta fenomen kan mina resonemang om spel inför 

publik användas konstruktivt. 

 

 



 

 

 

49  

Ordlista 
 

Boss 

Som vanligt i många datorspel finns så kallade ”bossar” i WoW som spelarna fått som 

uppdrag att besegra. Dessa finns i byggnader, grottor (instanser) eller liknande och kan vara 

olika monster som drakar och demoner. Skillnaden mellan WoW och spel som spelas ensam 

är att bossarna kräver gruppkoordination för att spelarna ska kunna besegra dem. 

 

DKP 

”Dragon Kill Points.” Ett poängsystem utvecklat av spelare för att hantera spelföremål (se 

loot). Det går i korthet ut på att för varje besegrad boss tilldelas spelare ett visst antal poäng. 

Dessa poäng kan sedan användas för att ”köpa” spelföremål av raidledaren, guildledaren 

eller den som har ansvar för att hantera DKP när den släpps av spelets bossar efter de har 

besegrats. Den spelaren som har mest DKP vinner föremålet. 

 

Guild 

”En gemenskap eller klan av spelare. Spelet har funktioner och verktyg för att hålla samman 

dessa gemenskaper. Vissa guilder är fokuserade mot vissa spelmoment, såsom raider eller 

rollspelande. Guilder har en Guild Master som har den yttersta makten att ta in och kasta ut 

spelare.” (Linderoth & Bennerstedt 2007:78) 

 

Instans 

”En avgränsad plats, en byggnad, en grotta eller liknande som fem eller fler spelare går in i 

tillsammans. I dessa instanser finns ett antal Bossar, monster som kräver gruppkoordination 

för att spelarna ska besegra dem. Dessa bossar har sedan skatter på sig som spelarna kan få 

när de vunnit striden.” (Linderoth 2007:78-79). 

 

Loot 

Byte som släpps av spelets fiender och bossar. Den bästa utrustningen till avatarerna som 

stövlar, kläder, rustningar och vapen ofta inte kan köpas för spelets pengar utan förvärvas 

genom att spelarna besegrar bossar och plundrar dem på byte. 

 

MMOG 

Förkortning för Massive Multiplayer Online Game(s) och beteckningen för spel som tillåter 

spelare att spela och integrera med hundratals eller tusentals spelare i samma spelvärld. 
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Dessa spel kännetecknas bland annat av att de inte innehåller något slut i traditionell 

bemärkelse och kan ”byggas ut” med nytt innehåll och nya instanser. Ibland används också 

MMORPG (Massive Multiplayer Online Roleplaying Game) för att betona att spelen 

innehåller stora möjligheter till rollspel. Förkortningarna kan uttalas MMO eller morpeg. 

 

PUG 

Förkortning för ”pick up group” som är den vanliga beteckningen för tillfälliga grupper 

inititierade av en eller några spelare, och ibland ett guild. PUGs formas i spelet av spelare 

som vill ta sig an en svårare instans. 

 

Raid 

”En större grupp av spelare (10/25) som tar sig an en svårare instans [...] Raidande kräver 

att spelaren har uppnått en viss level (oftast den högsta nivån), samt skaffat viss utrustning 

och förmåga att hantera sin spelkaraktär i förhållande till vad som förväntas av denne i 

gruppen av spelare.” (Linderoth & Bennerstedt 2007:80). 
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Käll- och litteraturförteckning  

Arkiverat material 

Höganäs 

 

Privat ägo (Martin Roskvist Christensson) 

 

Fältdagbok upprättad under hösten 2009 och vintern 2010 samt chattlogg från World of 

Warcraft insamlad vintern 2010  i samband med examensarbetet Träning och tävling online: 

Raidkultur i World of Warcraft.  

  

Lund  

  

Folklivsarkivet vid Lunds Universitet (LUF)  

  

Intervjuer, observationsprotokoll, fotografier insamlade hösten 2009 och vintern 2010 i 

samband med examensarbetet Träning och tävling online: Raidkultur i World of Warcraft.  
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27). 
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