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!

1!Inledning!

!
Onlinespelens!popularitet!fortsätter!att!växa.!Människor!träffas!och!spelar!mot!och!med!

varandra!i!digitala!lekar.!!Lek!är!en!av!många!abstraktioner!i!livet!med!vilken!människan!

förmedlar!kulturella!värderingar!och!skapar!sociala!kontexter.!Johan!Huizinga!anser!att!

leken!har!en!universell!kulturell!funktion!och!betonar!lekens!viktiga!social!funktion!i!

livet!(Huizinga!2014:!4).!Interrelationen!mellan!det!digitala!och!det!fysiska!livet!

påverkar!allt!mer!människans!vardag.!Människor!sitter!och!spelar!i!tunnelbanan,!på!

bussen,!när!de!sitter!på!möten,!tittar!på!TV!eller!fördriver!tiden!när!inget!annat!händer.!

Det!virtuella!spelet!har!utvecklats!från!att!vara!ett!tidsfördriv!till!något!som!sysselsätter!

människor!dygnet!runt,!när!som!helst!och!var!som!helst.!Leken!har!blivit!mobil!och!

allestädes!närvarande!del!av!vardagen.!

!

I!den!här!avhandlingen!har!jag!gjort!en!kulturstudie!av!spelet!Empire&Four&Kingdoms!

(FK),!utgivet!av!spelföretaget!Good!Games.!Spelet!är!ett!mobilt!onlinespel!och!är!även!ett!

så!kallat!”massively!multiplayer!online!game”!(MMOG).!Benämningen!innebär!att!

deltagarna!spelar!mot!verkliga!människor!i!en!virtuell!spelmiljö.!Jag!har!tillbringat!en!

stor!del!av!min!tid!sedan!sommaren!2014!med!att!bränna!och!bygga!slott!på!nätet,!

skicka!ut!härar!på!plundringståg!och!att!försvara,!både!medspelares!och!mina!egna!slott,!

mot!angripare.!Studien!analyserar!den!omfattande!interaktion!mellan!spelarna!i!ett!spel!

som!pågår!dygnet!runt,!och!hur!man!gemensamt!skapar!miljön!och!uppfattningen!om!

den!genom!kommunikationen!och!relationerna!mellan!spelare,!som!i!de!flesta!fall!inte!

mött!eller!känner!varandra!i!något!annat!sammanhang.!Rumsligheten!uttrycks!på!olika!

sätt,!genom!berättelser,!språk!och!genom!det!visuella.!Tillsammans!bildar!man!en!

virtuell!verklighet!av!lek!och!samvaro!som!är!länkad!genom!digitala!

kommunikationsmedel.!!

!

Den!tekniska!delen!av!spelet!ser!jag!inte!lika!fascinerande!som!den!sociala!interaktionen!

mellan!spelarna,!som!jag!anser!vara!den!viktigaste!meningsskapande!delen!av!

onlinespelet.!Bara!några!dagar!efter!att!jag!skaffat!ett!konto!för!att!kunna!spela!ansökte!

jag!om!medlemskap!i!en!allians!i!spelet.!En!allians!är!en!grupp!av!spelare!som!
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tillsammans!bildar!en!sammanslutning!av!spelare!i!syfte!att!hjälpa!varandra!att!nå!olika!

spelmål.!Det!första!som!skedde!var!att!jag!hälsades!välkommen,!det!andra!var!att!jag!

tillfrågades!om!jag!behöver!hjälp.!Jag!avböjde!detta!artigt,!eftersom!jag!antog!att!hjälpen!

krävde!någon!motprestation,!som!jag!inte!ansåg!mig!kunna!stå!till!tjänst!med.!Trots!det!

nekande!svaret!skickade!många!spelare!ändå!resurser.!Det!var!en!form!av!

välkomstpresent!till!mig!som!ny!spelare.!Sedan!dess!har!jag!bytt!allians!flera!gånger,!

men!vissa!av!de!första!bekantskaperna!har!hela!tiden!följt!med!från!allians!till!allians!i!

tre!års!tid.!Vänskapsband!och!kulturella!bindningar!uppstår!mellan!främlingar!på!ett!

unikt!sätt!på!nätet.!Spelare!lär!sig!kulturen!på!nätet!och!har!också!en!önskan!att!bli!en!

del!av!den.!Charlotte!Hagström!påpekar!att!interaktiviteten!i!spelet!gör!spelarna!till!både!

kulturbärare!och!kulturbyggare!i!spelet!(Hagström!2008:!281).!I!min!undersökning!

försöker!jag!förstå!varför!leken!på!nätet!har!fått!en!så!stor!roll!i!människors!liv!att!man!

väljer!att!investera!en!avsevärd!mängd!tid!och!pengar!på!spel.!!Den!visar!hur!teknik!och!

människa!tillsammans!interagerar!för!att!skapa!nya!kulturella!former!och!tidsfördriv.!

Förståelse!för!det!som!kallas!händelsernas!geografi!(Thrift!2008:!2)!hjälper!oss!att!förstå!

vilken!kulturell!betydelse!människor!lägger!på!föremålen!och!sin!omgivning.!!

!

1.1!Syfte!och!forskningsfråga!
!
Min!huvudsakliga!forskningsfråga!handlar!om!hur!spelare!i!samverkan!skapar!mening!i!

ett!virtuell!socialt!space!och!place,!utgående!från!spelet!Empire!Four!Kingdoms.!Hur!

uppfattas!och!skapas!space!och!place!i!det!digitala!lekrummet!utifrån!teorier!om!

händelsernas!geografi?!Begreppen!place!och!space!används!eftersom!de!svenska!

termerna!inte!ger!samma!konnotationer!som!sina!svenska!motsvarigheter!rymd!och!

plats.!Med!ordet!place!avses!den!fysiska!verkligheten!eller!Cosmos,&som!Henri!Lefebvre!

kallar!det,&vi!befinner!oss!i!(Lefebvre!1991:!11).!Det!vi!ser!omkring!oss,!naturen!och!den!

fysiska!omgivningen,!är!place,!medan!space!är!ett!mycket!större!begrepp!som!kan!

involvera!olika!faktorer!som!inverkar!på!hur!vi!ser!på!vår!omgivning!och!hur!

verkligheten!formas,!genom!olika!föreställningar!och!kulturella!konstruktioner.!Space!

kan!vara!både!mental!och!social!i!den!meningen!att!den!bild!vi!har!av!den!skapas!både!i!

vårt!sinne,!och!i!samverkan!med!andra!människor.!Space!formas!i!en!dialektal!

interaktion!mellan!subjektet!och!dess!omgivning!(ibid:!18).!Utformningen!sker!genom!
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olika!praktiska!handlingar!som!inbegriper!vem!som!befolkar!platsen,!men!också!olika!

aktiviteter!i!utrymmet.!Till!dem!kan!räknas!lek!och!spel!(ibid:!190).!

!

Den!här!avhandlingen!kretsar!kring!en!virtuell!spel3lekmiljö!och!hur!den!uppfattas!och!

formas!av!deltagarna.!Man!kan!fråga!sig!vilka!regler!och!kulturella!gränsdragningar!som!

finns!i!den!virtuella!leken?!Hur!kommer!de!till!uttryck!genom!symboler,!sätt!att!

kommunicera!och!konflikter?!Jag!försöker!skapa!en!bild!av!gränsdragningarna!mellan!

lek!och!allvar,!vilka!relationer!det!finns!mellan!spelare!och!vad!som!uppfattas!som!rätt!

och!fel.!Den!fysiska!inramningen!har!också!betydelse.!Nigel!Thrift!(Thrift!2008)!visar!på!

hur!det!dagliga!flödet!av!händelser!påverkas!av!betydelsefulla!tekniska!innovationer,!

som!är!en!faktor!som!leder!till!det!som!han!kallar!händelsernas&geografi!(ibid:!2).!Med!

det!menas!att!det!spatiala!formas!inte!bara!av!människor,!utan!förändras!även!på!grund!

av!inflytandet!från!teknisk!utveckling.!Thrift!tar!som!exempel!det!inflytandet!bilen!haft!

på!samhället!och!hur!den!förändrat!både!space!och!place.!Bilen!har!förändrat!den!

fysiska!verkligheten!omkring!oss!i!och!med!att!samhället!anpassat!sig!till!en!bilburen!

livsstil.!Den!har!påverkat!människans!tankar!och!språk,!som!formats!av!det!inflytandet!

den!haft!på!det!moderna!samhället.!Thrift!visar!hur!teknik!inverkar!på!hur!både!space!

och!place!används!och!hur!den!uppfattas,!något!jag!har!tillämpat!i!en!online!spelmiljö!på!

nätet.!Tekniken!blir!ett!verktyg!för!att!skapa!social!samvaro!och!meningsskapande!

verksamhet.!Det!skapas!mening!mellan!de!människor!som!möts,!tack!vare!den!inbyggda!

mobiliteten!som!finns!i!onlinespelets!applikationer,!och!en!önskan!att!samverka!med!

andra!människor!i!virtuell!lekmiljö.!!!

!

1.2!Tidigare!forskning!!
!
Peder!Stenberg!har!gjort!en!undersökning!om!lek!i!virtuell!miljö,!och!använder!den!som!

underlag!för!sin!doktorsavhandling!Den&allvarsamma&leken&–&Om&World&of&Warcraft&och&

läckaget&(Stenberg:!2011).!Som!empiriskt!material!använder!han!spelet!World&of&

Warcraft!(WoW).!Han!betonade!i!sin!avhandling!hur!spelet!WoW:s!grafiska!utformning!

och!användarvänlighet!gör!att!spelaren!blir!en!del!av!handlingen.!Stenberg!använder!

begreppet!immersion!för!att!beskriva!spelets,!teknikens,!samverkan!med!spelarna,!men!

också!hur!spelupplevelsen!är!en!samverkan!mellan!två!världar,!den!fysiska!som!

spelaren!befinner!sig!i!och!den!virtuella.!Det!finns!en!fysisk!känsla!att!vara!en!del!av!
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handlingen!på!skärmen,!som!skapas!med!hjälp!av!avancerad!grafik.!Han!hävdar!att!det!

blir!ett!läckage!mellan!det!vardagliga!livet!och!det!digitala!livet,!när!man!får!svårighet!att!

se!gränserna!mellan!tekniken!och!det!utom!virtuella!livet.!Eller!som!han!säger:!”Som!

spelare!rör!man!sig!ledigt!mellan!multipla!positioner!inne!i!spelet!såväl!som!utanför!

spelet”,!något!han!kontrasterar!mot!det!sätt!varpå!Johan!Huizinga!beskriver!leken!som!

en!magisk!cirkel!avskild!från!vardagen!(Stenberg!2011:!27).!!En!annan!viktig!studie!i!

virtuell!lekmiljö!är!det!arbete!som!gruppen!som!kallade!sig!The&Truants&utfört.&Det!var!

en!grupp!forskare!som!träffades!i!spelet!World!of!Warcraft!i!januari!2006!för!att!skapa!

en!grupp!som!ur!olika!synvinklar!studerade!spelet!inifrån.!Senare!träffades!gruppen!i!

Bergen!för!en!workshop!som!finansierades!av!universitetet!i!Bergen.!Deras!arbete!

resulterade!i!boken!Digital&Culture,&Play,&and&Identity&–&A&World&of&Warcraft&(2008).&Även!

om!deras!underökning!handlar!om!ett!annat!spel,!ett!annat!Gamespace!(Corneliussen,!

Rettenberg!2008:!14),!har!deras!olika!aspekter!på!World!of!Warcraft!varit!till!stor!hjälp!i!

den!här!avhandlingen!för!att!förstå!hur!leken!i!onlinevärlden!fungerar!ur!vetenskaplig!

synvinkel.!Boken!handlar!om!spelet!World!of!Warcrafts!ur!olika!kulturella!aspekter.!Den!

visar!hur!en!del!av!onlinespelvärlden!fungerar!och!hur!lek,!kultur!och!identitet!på!olika!

sätt!kan!artikuleras!i!den!virtuella!världen.!!

1.3!Metod!och!material!
!
Som!metod!i!avhandlingen!har!jag!använt!mig!av!deltagande!observation.!Jag!har!aktivt!

deltagit!i!och!observerat!leken!i!onlinespelet!Empire!Four!Kingdom!sedan!våren!2014.!

Genom!att!själv!delta!i!leken!och!observera!den!har!jag!strävat!efter!det!som!Michael!

Tholander!och!Asta!Cekaite!säger!är!syftet!med!vetenskaplig!observation,!nämligen!att!

få!fram!”den!mening!och!förståelse!som!blir!synlig!genom!deltagarnas!interaktion!och!

handlingar”!(Tholander!&!Cekaite!2015:!199).!En!inspiration!för!arbetet!har!varit!Orvar!

Löfgrens!och!Billy!Ehns!kulturanalytiska!arbete!När&inget&särskilt&händer&(Ehn!&!Löfgren!

2007),!där!de!lyfter!fram!hur!det!i!vardagen!pågår!en!mängd!fördolda!aktiviteter!som!

formar!och!förenar!människor.!Det!händelselösa!visar!sig!vara!betydligt!mera!

händelserikt!än!vad!man!kan!ana,!och!borde!göra!oss!uppmärksamma!på!vad!som!sker!i!

vardagens!skrymslen!(ibid:!16,!17).!Genom!deltagande!observation!kan!man!studera!

handlingar!som!hör!till!vardagen!och!som!bygger!upp!uppfattningen!om!omgivningen.!

Materialet!för!avhandlingen!består!av!de!observationer!jag!gjort!av!konversationer,!
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meddelanden,!symboler!och!tecken!som!spelarna!använder!sig!av!i!spelet.!

Skärmbilderna!bildar!en!form!av!visuella!anteckningar!av!det!som!sker!i!spelet.!!

!

Skärmbilderna!togs!i!syfte!att!finna!form!och!mönster!i!kommunikationen!mellan!

spelarna!och!på!så!sätt!strukturera!vilka!ämnen!som!verkade!vara!viktigt.!Ett!ämne!som!

ibland!diskuterades!en!natt!kunde!dyka!upp!en!annan!natt.!Att!förutse!vad!spelarna!ville!

tala!om!och!uppfattade!som!viktigt!var!svårt!att!förutse.!Ibland!upptäckte!jag!att!en!

konversation!saknade!dokumentation,!på!grund!av!att!det!som!jag!uppfattat!som!trivialt!

visade!sig!vara!viktigt!för!andra.!Situationen!kunde!även!emellanåt!vara!omvänd.!

Skärmbilderna!har!därför!närmast!fungerat!som!en!form!av!minnesanteckningar!för!

avhandlingen,!snarare!än!en!heltäckande!dokumentation!av!vad!som!sker.!På!min!dator!

finns!skärmbilder!som!jag!tagit!sedan!jag!började!spela.!Den!första!bilden!är!daterad!9!

juni!2015!och!den!sista!är!daterad!22!februari!2016.!Efter!februari!2016!har!jag!främst!

tagit!bilder!på!två!olika!läsplattor.!Bilderna!före!2015!försvann!i!och!med!att!det!blev!ett!

tekniskt!fel!vid!överföringen!av!skärmbilder!från!läsplatta!till!dator.!Delvis!för!att!

kompensera!den!förlusten,!och!delvis!för!att!friska!upp!minnet!om!hur!det!är!att!börja!

spelet,!startade!jag!ett!extra!konto!efter!nyår!2016.!Skärmbilderna!är!främst!en!form!av!

minnesanteckningar,!och!jag!har!enbart!publicerat!dem!som!jag!funnit!relevanta!för!min!

argumentation.!

1.4!Etik!
!
Det!finns!etiska!ställningstaganden!som!jag!reflekterat!över!under!min!deltagande!

observation!på!nätet,!med!tanke!på!att!de!som!jag!spelat!med!inte!känt!till!att!de!blivit!

observerade!i!forskningssyfte.!Situationen!för!forskaren!som!gör!observationer!på!nätet!

och!använder!Internet!som!empiriskt!källmaterial!är!annorlunda!än!när!man!göra!en!

observation!eller!intervju!med!personer!som!man!träffar!i!verkliga!livet.!Cecilia!

Fredriksson!skriver!att!det!är!”vanligt!att!forskaren!är!dold!för!dem!som!är!i!fokus!för!

undersökningen”.!Hon!jämför!forumet!på!nätet!vid!ett!offentligt!rum,!där!forskaren!själv!

överväger!aspekter!om!vad!som!kallas!offentligt,!vilka!uppgifter!som!kan!anses!som!

privata!och!vilka!som!kan!betraktas!som!offentliga!(Fredriksson!2010:!18).!De!uppgifter!

jag!använt!har!jag!uppfattat!vara!av!den!naturen,!som!kommer!fram!i!riktlinjerna!för!god!

etisk!forskning,!att!de!kan!varken!klassificeras!som!kränkande!eller!hemliga!(Pripp!

1999:!51).!Jag!har,!liksom!Charlotte!Hagström,!försökt!vara!medveten!om!att!bakom!
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varje!virtuell!identitet,!i!form!av!ett!spelarnamn,!finns!en!levande!människa!(Hagström!

2010:!39),!därför!har!jag!inte!publicerat!något!som!jag!anser!hade!kunnat!uppfattas!

förödmjukande!eller!kränkande!för!dem!som!spelat!tillsammans!med!mig.!

1.5!Teori!
!
Jag!anser!att!hela!begreppet!lek!håller!på!att!förändras!genom!att!vi!allt!mera!lever!i!en!

digital!kontext.!Det!är!intressant!att!jämföra!det!som!Johan!Huizinga!(2014)!skrev!om!

lek!1938!med!den!lek!som!sker!på!nätet!idag.!Huizingas!teorier!är!fortfarande!relevanta!i!

många!undersökningar!som!gäller!lek,!men!har!också!mött!kritik,!eftersom!leken!genom!

olika!tekniska!framsteg!har!förändrats.!Det!finns!forskare,!likt!Peder!Stenberg!(Stenberg!

2011:!156!jämför,!Corneliussen,!Rettenberg!2008:!8,!9),!som!anser!att!den!digitala!

tekniken!leder!till!att!synen!på!lek,!i!form!av!den!magiska&cirkel!som!Huizinga!beskrev!

den!som!(Huizinga!2014:!19,!20),!delvis!måste!omvärderas.!Leken!är!inte!längre!en!

avskärmad!och!avgränsad!del!från!vardagen,!utan!den!är!en!dynamisk!mobil!del!av!det!

dagliga!livet!(Stenberg!2011:!149).!I!analysen!av!den!visuella!delen!av!spelet!har!jag!

använt!mig!av!Erwin!Panofskys!ikonografi!som,!trots!sin!ålder,!fortfarande!ligger!till!

grund!för!de!flesta!analyser!som!strävar!efter!att!bilda!förståelse!för!mening!i!visuella!

uttrycksformer!(Howells!&!Negreiros!2012:!11).!Konflikter!är!ett!sätt!att!markera!

gränsdragningar!i!det!virtuella!rummet.!Som!källa!för!förståelsen!av!konflikter!har!jag!

använt!mig!av!Herbert!Gintis!(2014)!beskrivning!av!hur!människor!reagerar!i!spelmiljö,!

samt!boken!The&Handbook&of&Conflict&Resolution&–&Theory&and&Practice,&som!beskriver!

hur!konflikter!uppstår!och!hanteras.!Intentionen,!när!det!gäller!kapitlet!om!konflikter,!är!

inte!att!ge!en!djupgående!analys!i!konflikthantering,!utan!är!för!att!visa!hur!konflikt!kan!

vara!en!faktor!som!skapar!gränser!i!en!virtuell!lekmiljö.&Konflikter!är!ett!viktigt!sätt!att!

visa!vad!som!är!betydelsefullt!i!livet.!!

1.6!Händelsernas!geografi!
!
Huizinga!skrev!att!leken!hör!till!ett!av!de!vardagliga!skrymslen,!som!innehåller!

kulturella!aktiviteter!av!betydelse!och!som!inte!går!att!ignorera!(Huizinga!2014:!4)!

Leken!är!idag!en!viktig!del!av!både!det!offentliga!och!det!privata!rummet.!Orsaken!till!att!

man!spelar!är!mycket!individuell!och!hur!och!var!man!spelar!påverkar!både!

omgivningen!och!dem!som!man!spelar!med.!Rummets!geografi,!både!i!och!utanför!den!

virtuella!världen,!formas!av!leken.!
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!

I!min!avhandling!har!jag!utgått!från!Thrifts!teorier!om!hur!individuella!handlingar!och!

infall,!samt!den!designade!omgivningen,!påverkar!och!skapar!det!spatiala,!det!vill!säga!

uppfattningen!om!omgivningen.!Under!resans!gång!har!Henri!Lefebvre!kommit!in!i!

bilden,!och!de!aspekter!på!produktionen!av!place!och!space!som!han!skrivit!om!ibland!

annat!boken!The&produktion&of&Space!(Lefebvre!1991!(1974)).!Lefebvre!skriver!om!alla!

de!komplexa!sätt!att!uttrycka!och!forma!miljön!på,!men!betonar!särskilt!den!sociala!

interaktionen!i!alla!former!av!space,!något!som!även!varit!viktig!för!hur!jag!sett!på!det!

som!sker!i!dialogen!mellan!spelarna!i!FK.!Lefebvre!visar!hur!man!kan!undersöka!space!

genom!handlingar!och!föremål!som!finns!i!place,!och!att!dessa!bildats!i!en!interaktion!

mellan!dem!som!befolkar!det!spatiala.!Han!använder!begreppet!social&space!(Ibid:!68),!

vilket!ger!en!vidare!dimension!än!att!enbart!innefattas!av!ett!rum!som!befolkas!av!

många!människor,!och!som!därmed!kan!uppfattas!som!offentligt.!Han!visar!på!att!

rummet!även!kan!kallas!socialt!i!den!meningen!att!det!formas!av!de!tecken,!symboler!

och!mening!som!människor!fyller!det!med!(ibid!136).!Lefebvre!menar!att!det!spatiala!

främst!bildas!genom!interaktionen!mellan!människor!och!att!man!tillsammans!med!

andra!producerar!space!(ibid!85).!Vi!kan!se!spelvärlden!som!en!värld!av!olika!spatiala!

tillvägagångsätt,!där!människornas!intressen!och!liv!både!utanför!skärmen!i!de!virtuella!

världarna!formar!space!och!uppfattningen!om!det!(jämför!Aarseth!&!Espen!2008:!112).!!

1.7!Non!:!Representational!Theory!
!
De!teoretiska!aspekterna!på!rummet!har!jag!främst!sett!ur!två!synvinklar;!Nigel!Thrifts!

tankar!om!rummet!i!boken!NonJrepresentational&theory!(Thrift!2008)!och!Henri!

Lefebvres!teorier!om!hur!det!rumsliga!skapas!i!boken!The&Production&of&Space!(Lefebvre!

1991).!Thrift!betonar!de!pre3kognitiva!processerna!som!formar!människans!uppfattning!

om!sin!omgivning.!Han!lägger!stor!tonvikt!vid!medvetenhet!och!kunskap!som!han!anses!

vara!en!del!av!det!dagliga!livet!och!som!därför!är!viktiga!faktorer!när!det!gäller!hur!vi!

uppfattar!och!interagerar!med!vår!omgivning!(Hubbard!&!Kitchin!2011:!7).!Thrift!kallar!

sin!teori!om!rummets!geografi!för!NonJRepresentational&Theory!(Thrift!2008),!eftersom!

han!fäster!stor!betydelse!vid!förkroppsligandet!av!rummet!eller!rummets!geografi,!det!

vill!säga!hur!människor!på!olika!sätt!konkretiserar!place!och!space.!Genom!olika!visuella!

och!taktila!element!skapas!uppfattningen!om!verkligheten!kring!människan.!Till!dem!

hör!även!olika!sinnesförnimmelser!som!dofter!och!smaker.!Det!icke!representativa!i!
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Thrift!teori!handlar!om!att!kulturella!och!sociala!handlingar!är!en!följd!av!den!fysiska!

miljön,!och!att!inte!alla!handlingar!kan!hänvisas!till!diskurs!eller!språk.!Istället!

understryker!Thrift!det!pre3kognitiva!i!människans!handlingssätt.!Han!betonar!de!mer!

eller!mindre!intuitiva!sätten!varpå!människan!befolkar!platsen,!utan!att!de!egentligen!

tänker!på!det.!Thrift!riktar!uppmärksamheten!på!praktisk!kunskap!och!medvetenhet!

som!distribueras!i!vardagen,!utan!att!införa!teorier!som!klass,!kön!och!andra!klassiska!

metoder!att!analysera!vardagen!med!(Hubbard!&!Kitchin!2011:!6,!7).!!!

!

NRT!har!fått!kritik!på!grund!av!att!den!tar!bort!många!av!de!forskningsansatser!varpå!

man!kan!analysera!människans!beteende!ur!ett!sociopolitiskt!perspektiv.!Bland!annat!

Jonathan!Martineau!hävdar!att!Thrifts!teorier!riskerar!att!”slänga!ut!babyn!med!

badvattnet”,!på!grund!av!att!han!och!andra!forskare!som!influeras!av!NRT!reducerar!

komplext!socialt!beteende!till!enbart!berättelser!om!vardagligt!liv!(Martineau!2015:!2).!

Martineau!berömmer!Thrift!för!hans!empiriska!innehåll,!men!kritiserar!honom!för!att!

utelämna!förståelsen!av!viktiga!sociala!aktiviteter!och!lämna!tolkningen!av!dem!till!

slumpen!eller!se!den!som!en!produkt!av!väl!utförd!design!(ibid:!11),!utan!att!ge!en!

tillfredsställande!teori!i!gengäld.!!Martineau!ser!den!marxistiska!utgångspunkten,!

relationen!mellan!klass!och!kapital,!som!en!viktig!faktor!vid!analys!av!till!exempel!tiden!

och!hur!den!har!förändrat!det!moderna!livet.!Även!jag!tror!att!det!finns!olika!

strukturella!faktorer!som!påverkar!vårt!beteende!i!virtuell!lekmiljö.!Detta!kan!vara!olika!

faktorer!som!genus,!klass!och!annat.!Trots!det!befogade!i!kritiken!tillför!Thrift!ändå!en!

teoretisk!obundenhet!som!ger!utrymme!för!tolkningar!som!kan!ligga!utanför!de!

allmänna!ramarna!som!ofta!ligger!till!grund!för!kulturanalyser.!Faktorer!som!symboler,!

berättelser!och!andra!uttrycksmedel!som!uttrycker!människans!kulturella!identitet!ges!

stor!betydelse!i!NRT.!!I!min!användning!av!Thrifts!teori!har!jag!tagit!fasta!på!några!av!de!

pre3kognitiva!(Thrift!2008:!6)!aspekter!han!betonar!i!olika!mänskliga!aktiviteter,!och!

hur!dessa!formar!space!och!place.&Han!vill!bland!annat!visa!hur!människan!använder!

metoder!som!kan!liknas!vid!en!form!av!tankeläsning,!när!man!i!samverkan!med!andra!

handlar!på!vissa!sätt!utan!att!för!den!skull!ha!fullständig!kontroll!över!varför!dessa!

handlingar!utförs!(ibid:!7).!Det!är!en!synvinkel!som!även!jag!använder!i!analysen!av!

spelet!FK,!både!när!det!gäller!sättet!att!kommunicera!med!symboler!och!när!det!gäller!

den!outtalade!kommunikationen!som!används!som!ett!medel!att!föra!fram!budskap!på.!
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1.8!Skapandet!av!space!
!
Förutom!Thrifts!teori!har!avhandlingen!influerats!av!Henri!Lefebvres!tankar!om!hur!

platsen,!tillvaron,!skapas!av!och!genom!människans!produktion!av!tankar!och!varor.!

Lefebvre!visar!på!att!produktionen!av!place!blir!ett!verktyg!för!tankar!och!handlingar,!

och!att!förståelsen!av!det!spatiala!ger!insikt!i!hur!människan!kontrollerar!sin!omgivning!

och!utövar!makt!(Lefebvre!1991:!26).!Centralt!för!Lefebvres!teorier!är!att!alla!former!av!

space!skapas!i!en!social!samverkan!mellan!människor.!I!interaktionen!mellan!människor!

bildas!det!han!kallar!social!space!(ibid:!85).!Genom!att!tillföra!Lefebvres!tankar!om!det!

spatiala,!har!min!undersökning!blivit!något!mera!representativ!än!den!rumsliga!

verklighet!som!Thrift!beskriver!i!sin!NRT.!!

!

En!central!frågeställning!i!min!avhandling!rör!sig!kring!frågan!om!vilka!taktila!element!

som!skapar!det!spatiala!i!den!virtuella!spelmiljön!(Thrift!2008:!168).!I!avsaknaden!av!

flera!av!människans!sinnen!blir!de!kommunikativa!möjligheterna!begränsade,!och!

skapandet!av!place!och!space!i!den!sociala!samverkan!hänvisas!till!vad!Thrift!kallar!det!

pre3kognitiva.!Hur!blir!en!vän!en!vän,!när!flera!av!de!faktorer!som!skapar!

rumsuppfattningen!som!finns!i!den!reella!världen!saknas?!Det!går!inte!att!smaka!eller!

lukta!på!rummet!i!en!värld!som!byggs!upp!av!ettor!och!nollor.!Hur!byggs!sociala!

relationer!upp!med!personer!man!inte!kan!uppfatta!med!flertalet!av!de!normala!

kognitiva!metoder!som!finns!i!den!verklighet!kroppen!befinner!sig!i?!I!och!med!

teknikens!framsteg!behövs!det!en!nyvärdering!av!stratifieringen,!och!den!sociala!

kontrollen,!i!virtuella!miljöer!(Taylor!2008:!188).!Studier!i!den!digitala!spelvärlden!är!

viktiga!eftersom!de!ger!insikter!i!hur!människor!på!olika!sätt!ger!uttryck!för!kulturella!

värderingar!(Mortensen!2008:!203).!I!avhandlingen!har!jag!använt!orden!spel!och!lek!

som!synonymer!till!varandra,!även!om!ordet!lek!är!det!som!närmast!avses.!!

1.9!Det!tänkta!rummet!
!
Crang!och!Thrift!använder!uttrycket!Thinking&space,!eller!det!tänkta!rummet!(min!

översättning)!(Crang!&!Thrift!2000),!när!det!gäller!att!beskriva!hur!olika!mänskliga!

processer!ger!upphov!till!uppfattningar!om!vad!och!hur!space!är.!Uttrycket!ger!utrymme!

för!det!tänkta!eller!den!personliga!uppfattningen!om!omgivningen.!Lefebvre!visar!på!att!

all!form!av!space!utformas!genom!aktiviteter!i!interaktivitet!mellan!människor.!Han!

förutsade!redan!1973!att!informationsteknologin!skulle!komma!att!forma!sin!egen!
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space,!men!hävdade!samtidigt!att!nätverk!inte!kan!raderas!ut!(eradicate)!från!sin!sociala!

kontext!(Lefebvre!1991:!86).!!

!

Också!Thrift!betonar!att!spatialitet!skapas!av!sociala!processer!i!samverkan!med!

uppfattning!om!tid.!Den!sociala!dimensionen!kan!uppkomma!genom!olika!faktorer!som!

användning!av!språk,!symboler,!eller!andra!former!av!upplevda!eller!tänkta!faktorer!

som!inverkar!på!hur!space!uppfattas!(Crang!&!Thrift!2000:!3,!4).!Julian!Holloway!och!

James!Kneale!visar!på!tankar!från!Mikhail!Bakhtin!som!menade!att,!det!är!i!

kommunikationen!mellan!människor!som!ontologin!om!rummet!skapas!(Holloway!&!

Kneale!2000:!75).!De!betonar!den!mentala!bilden!av!space.!Det!spatiala!bildas!i!en!

dialektisk!samverkan!med!andra!människor!och!det!är!i!interaktionen!dem!emellan!som!

förståelsen!av!space!bildas.!Likaså!är!det!i!de!olika!virtuella!världarna!som!värdet!av!det!

tänkta!rummet!uppstår,!när!människor!umgås!genom!maskinen!som!fungerar!som!ett!

kontaktskapande!föremål.!!

!

Med!rummet,!eller!place,!avses!den!fysiska!verkligheten!omkring!oss,!som!består!av!

föremål!och!andra!materiella!ting.!Det!är!ting!utan!känslor,!undermedvetenhet,!ansvar,!

identitet!eller!tanke,!alla!sådana!egenskaper!som!man!tänker!sig!att!en!person!har!och!

som!formar!verkligheten!(Thrift!2008:!53).!Uttrycket!det!tänkta!rummet!är!användbart,!

eftersom!det!går!utanför!den!fysiska!verkligheten!och!öppnar!tanken!för!att!närma!sig!

rummet!på!ett!metafysiskt!plan.!Det!inbegriper!det!rum!som!man!formar!i!sitt!sinne.!

Rummet!är!på!så!sätt!ett!föreställt!eller!tänkt!rum.!Visserligen!är!alla!utrymmen!och!

föremål!mer!eller!mindre!tänkta.!Varje!designat!fysiskt!föremål!föregås!av!tankar!av!

upphovsmannen.!På!vissa!språk!är!ordet!design!det!samma!som!verbet!för!att!rita!(Gatt!

&!Ingold!2013:!139).!Det!ger!konnotationer!om!att!den!som!drar!ett!streck!på!ett!papper!

inte!gör!det!utan!att!först!ha!haft!en!tanke!eller!planering!bakom!bilden.!Planeringen!och!

skapandet!av!föremålet,!och!alla!andra!processer!som!bildar!det!fysiska!rummet,!är!till!

sin!natur!mera!fasta!än!det!tänkta!rummet.!!

!

En!fysisk!stad!ändrar!inte!så!enkelt!form!utan!förändringen!kommer!ofta!som!följd!av!en!

lång!process.!Det!kan!ta!år!innan!gamla!byggnader!ersätts!av!nya,!eller!innan!gamla!

vägar!upphör!för!att!lämna!rum!till!förmån!för!nya!vägar.!Förändringar!i!den!fysiska!

världen!innebär!ofta!stora!processer!med!många!olika!medverkande!aktörer!
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inblandade;!arkitekter,!planerare,!politiska!processer,!innan!formen!på!rummet!

förändras.!Förutom!de!här!externa!faktorerna!som!påverkar!rummet!finns!det!interna!

processer!som!förändrar!bilden!av!rummet.!Användarna!av!rummet!sätter!sin!prägel!på!

stadsbilden!genom!sin!personliga!smak,!färgval,!planteringar,!slitage!etc.!Allt!sådant!

kräver!tid.!Tiden!har!därför!en!viktig!roll!i!alla!rumsliga!dimensioner!och!att!beskriva!

rum!utan!att!innefatta!tid!är!omöjligt,!eftersom!dessa!alltid!hör!samman!(Crang!&!Thrift!

2000:!1).!Därför!har!jag!även!fört!in!ett!avsnitt!om!hur!tiden!påverkar!rummet!i!virtuell!

miljö!

!

!Föremålen!omkring!oss!skapar!och!omformar!det!fysiska!rummet.!Större!och!mindre!

tekniska!framstegs!inverkan!kan!ses!i!det!offentliga!rummet.!Bilen!är!en!sådan!

uppfinning!vars!inverkan!syns!på!många!delar!av!samhället.!Staden!formar!sig!efter!

bilen!genom!att!skyltar!sätts!upp,!vägar!byggs!och!det!uppstår!en!kultur!kring!den!av!

olika!drive3in!format!(Thrift!2008:!82386).!Stora!tekniska!förändringar!påverkar!

människan!kulturellt.!De!förändrar!den!fysiska!omgivningen,!men!också!språket!och!

världsbilden.!De!ger!nya!symboler!och!nya!ord!(ibid:!87).!Tidigare!har!det!talats!om!

urbaniseringen!av!samhället!när!man!talat!om!teknikens!inverkan!på!människans!

kulturella!handlingar.!Det!har!dock!ifrågasatts!om!det!verkligen!finns!någon!specifik!

aspekt!i!dagens!samhälle!som!enbart!kan!hänvisas!till!som!det!moderna!samhällets!

urbanisering,!eller!om!urbanitet!endast!är!en!användarvänlig!term!för!att!kunna!

klassificera!en!mängd!olika!kulturella!och!sociala!processer!(Savage!2000:!34).!Det!

virtuella!rummet!påverkar!även!det!offentliga!rummet.!Går!man!ut!på!gatan,!åker!i!

tunnelbanan,!eller!befinner!sig!var!helst!människors!vistas,!ser!man!inflytande!av!den!

digitala!tekniska!utvecklingen!på!det!offentliga!rummet.!Överallt!ser!man!människor!

som!på!ett!eller!annat!sätt!är!upptagna!med!att!använda!sina!mobila!datorer,!telefoner,!

eller!plattor!(bild!1!och!2).!En!del!personer!kommunicerar!med!andra!via!dem!och!inte!

sällan!är!de!upptagna!med!att!spela!spel.!Familjemedlemmar!påverkas!genom!att!barn!

inte!vill!komma!och!äta!eftersom!de!har!åtaganden!att!göra!i!spelvärlden.!En!flickvän!

kan!störas!av!en!alarmsignal!från!ett!anfall!mitt!i!natten!i!spelet!FK!som!hennes!sambo!

spelar.!Nätverket!av!sociala!interaktioner!i!onlinespelet!som!försigår!i!en!virtuell!

verklighet!påverkar!världen!både!i!och!utanför!skärmen.!
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!

(Bild!1!och!2!tagen!av!författaren!i!Milanos!tunnelbana!juni!2015!och!från!en!offentlig!

miljö!i!Umeå!centrum!samma!år)!!!

2.!Det!virtuella!forskningsrummet!
!
Att!forska!med!hjälp!av!digitalt!material!kan!i!många!fall!likna!traditionella!

undersökningar.!Samtidigt!finns!det!stora!skillnader!mellan!off3line!världen!och!det!

digitala!sättet!att!umgås!på.!Inte!minst!användningen!av!tid!och!plats!är!annorlunda!på!

nätet!eftersom!digital!teknik!blivit!allt!mer!mobil!och!vardaglig!för!människor!och!

inverkar!på!deras!liv.!Det!är!viktigt!att!förstå!vad!som!händer!i!den!virtuella!världen,!

eftersom!den!inverkar!på!så!många!delar!av!människors!liv.!Eller!som!Lefebvre!skriver:!

”Stora!rörelser!och!rytmer,!enorma!vågor!–!alla!dessa!kolliderar!och!inverkar!på!

varandra”!(Lefebvre!1991:!87).!En!sådan!stor!rörelse!är!de!många!olika!mobila!

möjligheter!det!nu!finns!att!överföra!information!på,!som!även!fört!med!sig!en!mängd!

olika!spelplattformar!som!människor!kan!bära!med!sig!(Brynjolfsson!&!McAfee!2014:!

34).!

!
Till!skillnad!från!fysiska!rummet!upplevs!inte!alltid!det!virtuella!rummet!lika!konkret.!!

Så!sent!som!i!slutet!av!19903talet!var!det!inte!ovanligt!att!man!trodde!att!den!virtuella!

världen!var!en!övergående!trend!(Wahlström!2007:!24).!Idag!kan!man!säga!att!det!är!

svårt!att!tänka!sig!en!värld!utan!de!digitala!tekniska!kommunikationsmedel!som!finns!

att!tillgå.!Ibland!har!man!talat!om!den!reella!världen!som!en!dikotomi!i!förhållande!till!

den!virtuella!världen.!De!båda!världarna!har!idag!smält!samman!så!att!det!nu!kan!vara!

svårt!att!se!hur!vardagen!skulle!kunna!fungera!utan!den!digitala!världen.!Peder!Stenberg!

introducerar!begreppet!läckaget!för!att!formulera!en!position!där!virtuella!arenor!inte!

tillskrivs!allt!för!stor!subversiv!potential,!samtidigt!som!man!kan!förbli!öppen!för!

möjlighet!att!se!kulturskapandet!på!nätet!som!en!process!av!interaktivitet!mellan!livet!i!

och!utanför!nätet!(Stenberg!2011:!151).!
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!

Kulturelementen!på!nätet!består!inte!av!fysiska!föremål!och!personerna!som!använder!

dem!möts!sällan!ansikte!mot!ansikte.!Att!beskriva!det!virtuella!rummet!är!en!utmaning,!

eftersom!det!är!på!samma!gång!både!lätt3tillgängligt!och!gränsöverskridande,!men!ändå!

undflyende!och!svårfångat.!Redan!benämningen!”det!virtuella!rummet”!kan!i!sig!vara!

missvisande!eftersom!det!inte!består!av!ett!enda!rum!utan!av!en!oändlig!mängd!av!rum.!

Anna!Croon!och!Per3Olof!Ågren!delar!upp!virtuella!gemenskaper!på!nätet!i!fyra!olika!

huvudkategorier:!Community&Networks,!professionella&samhällen,!personliga&samhällen!

och!den!fjärde!som!de!benämner!tredje&platsens&gemenskap!(Croon!&!Ågren!1998).!Den!

första!utgörs!av!nätverk!som!skapas!i!syfte!att!utbyta!information!i!samhället,!den!andra!

av!virtuella!plattformar!som!byggs!på!yrkesgemenskap!och!den!tredje!består!av!olika!

sociala!strukturer!på!internet!utanför!de!två!första!kategorierna.!Med!den!tredje!

platsens!gemenskap!avsåg!Croon!och!Ågren!en!avskild!del!av!nätet!där!människor!tog!

avstånd!från!den!riktiga!världen!för!att!skapa!en!fantasivärld.!1998!var!det!främst!det!

som!kallas!MUD3spel!som!avsågs.!MUD!står!för!Multi&Dungeons!eller!Multi&User&

Dimension.!1979!kom!det!första!MUD3spelet!ut,!som!var!en!virtuell!spelvärld!i!en!

tvådimensionell!värld!där!spelarna!navigerade!med!hjälp!av!skrivna!kortkommandon!

(Stenberg!2011:!22)3!MUD!var!en!form!av!textbaserat!rollspel!på!nätet.!Idag!har!den!

typen!av!spel!vidareutvecklats!och!spel!där!olika!former!av!rollspel!ofta!ingår!har!fått!

användarvänlig!utformning!i!s.k.!Massively&multiplayer&online&roleJplaying&game!

(MMORPG).!Både!den!äldre!och!nyare!versionen!av!onlinespel!kännetecknas!av!att!det!

finns!många!deltagare.!!Även!om!man!överför!denna!uppdelning!av!det!virtuella!rummet!

på!dagens!situation,!med!den!uppdaterade!definitionen,!ger!den!inte!mer!än!en!

schematisk!uppdelning!av!det!virtuella!forskningsrummet.!Det!kan!vara!stora!skillnader!

mellan!olika!onlinespel.!Att!spela!FK!är!inte!samma!som!att!spela!World!of!Warcraft.!

Vart!och!ett!av!dem!har!sin!egen!miljö,!sin!egen!verklighet!eller!space!(Hagström!2010:!

44).!Vart!och!ett!av!spelen!bör!studeras!i!sin!egen!kontext.!Samtidigt!anser!jag!att!det!är!

relevant!att!se!att!det!finns!stora!likheter!med!till!exempel!WoW!och!FK,!inte!minst!när!

det!gäller!betydelsen!av!interaktionen!mellan!spelarna.!!

!

Några!forskarkriterier!för!det!virtuella!verkar!inte!förändrats.!Innehållet!lever!och!

förändras!hela!tiden,!vilket!sätter!stora!krav!på!forskningen.!Gränsen!mellan!de!olika!

rummen!blir!allt!mera!flytande;!en!utveckling!som!pågått!sedan!2004!då!man!började!
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tala!om!Web!2.0.!Det!är!ett!begrepp!som!visar!att!Internet!utvecklats!från!att!ha!varit!

främst!ett!presentationsverktyg!till!att!allt!mera!bli!ett!verktyg!för!kommunikation!och!

delande!av!innehåll,!där!gränsdragningen!mellan!vem!som!är!producent!och!vem!som!är!

konsument!blir!allt!mera!flytande!(Jensen!2010:!3).!Nätets!föränderlighet!är!en!

utmaning!när!man!forskar!på!nätet.!Hanna!Jansson!skriver!om!svårigheten!att!

dokumentera!händelser!på!nätet.!Mängden!material!är!både!en!fördel!och!ett!problem.!

Hur!skapar!man!empiriskt!material!ur!en!textvärld!som!sträcker!sig!flera!år!tillbaka!i!

tiden,!och!som!inte!följer!ett!kronologiskt!mönster!(Jansson!2010:!29)?!Dessutom!

behöver!forskaren!hitta!metoder!för!att!ta!i!beaktande!fysiska!upplevelser!och!

kroppsliga!praktiker!(ibid!2010:!32),!som!deltagarna!i!det!virtuella!rummet!ofta!

uttrycker,!medvetet!eller!omedvetet,!genom!symboler!och!text.!

!

Att!forska!på!nätet!innebär!att!befinna!sig!på!två!ställen!samtidigt.!Händelserna!sker!

både!i!den!riktiga!världen!och!i!den!virtuella,!och!upplevelsen!på!nätet!blir!ofta!

forskarens!egen!i!första!hand.!Det!krävs!därför!en!stor!reflexivitet!när!det!gäller!hur!

innehållet!förhåller!sig!till!kontexten!vid!forskningen!och!förståelse!för!att!handlingar!

kan!ske!samtidigt!både!i!den!virtuella!som!den!vanliga!verkligheten!(Breddam!&!

Jespersen!2010:11,!12).!Därför!behöver!forskaren!utveckla!metoder!för!att!kunna!förstå!

båda!verkligheterna.!Virgina!Blum!och!Heidi!Nast!citerar!Lefebvre,!som!ville!visa!hur!

den!fysiska!kroppen!är!bunden!till!rummet.!Genom!kroppens!olika!sinnen,!lukt,!smak,!

syn,!hörsel!och!känsel!i!benen,!upptäcker!och!känner!en!person!sin!omgivning:!”det!är!

genom!kroppen!som!utrymmet!blir!uppfattad!levd!och!blir!producerad”!(Blum!&!Nast!

2000:195).!När!det!gäller!det!virtuella!rummet,!utesluter!miljön!en!stor!del!av!kroppens!

sinnen.!Taktila!sinnen,!känslor!smak!och!lukter!är!förnimmelser!som!saknas!på!nätet!

(Jansson!2010:!32).!Detta!gör!forskningen!i!virtuell!miljö!utmanande.!Teorierna!om!

platsens!geografi!är!intressanta!eftersom!de!ger!en!metod!och!teoretisk!bas!att!förstå!

vad!som!händer!i!det!virtuella!rummet.!!

!

Att!förstå!vad!som!sker!både!utanför!och!i!space,!betyder!att!vi!behöver!förståelse!för!

hur!och!var!uppfattningen!av!det!spatiala!uppstår.!Hur!definieras!och!produceras!

rummet!i!en!virtuell!kontext?!Det!är!genom!evenemanget!som!vi!kan!få!grepp!om!det!

som!är!kulturellt!viktigt!för!deltagarna.!Det!vardagliga!i!sådana!händelser!kan!betraktas!

som!ett!”öppet!skeende!där!världen!håller!på!att!förändras”!(Halse!2013:!180).!Därför!är!
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också!förståelsen!för!vår!omgivning!och!hur!den!blir!till,!händelsernas!geografi,!av!

betydelse!eftersom!människan!är!en!social!varelse!och!som!sådan!skapar!sin!egen!

omgivning!och!uppfattningen!om!hur!den!ska!se!ut!(Lefebvre!1991:!68).!Samtidigt!

beskriver!Huizinga!att!en!av!de!viktigaste!kvaliteterna!för!leken!är!känslan!av!frihet.!

Leken!ska!betraktas!som!en!frivillig!aktivitet,!utan!tvång!för!deltagarna!(Huizinga!2014:!

7).!Det!finns!ingen!aktivitet!som!är!helt!och!hållet!gränslös,!så!länge!den!produceras!i!

samverkan!med!andra!människor.!Man!kan!se!gränserna!i!hur!man!uttrycker!identitet!

genom!namngivning,!olika!former!av!berättelser,!språket!och!alla!olika!former!av!text,!

inte!minst!konflikter!och!uppsättandet!av!regler,!som!visar!att!det!är!i!samverkan!mellan!

människor!som!all!form!av!space!skapas.!I!den!här!avhandlingen!visas!olika!exempel!på!

verktyg!som!används!för!att,!som!Lefebvre!uttrycker!det!”kommunicera!space”!

(Lefebvre!1991:!96),!med!andra!människor!genom!olika!sociala!aktiviteter!i!en!virtuell!

miljö.!

2.1!Onlinespel!(MMOG)!
!
Spelmiljöerna!på!nätet!kan!för!en!utomstående!verka!helt!obegripliga,!medan!de!för!

deltagarna!i!spelen!bildar!en!familjär!miljö!med!eget!språk!och!med!egna!kulturella!

koder!(Corneliussen!2008:1).!

!

Online!spel,!eller!nätverksspel,!är!en!kategori!spel!som!spelas!helt!eller!delvis!online.!De!

har!vuxit!i!popularitet!i!och!med!datorns!utveckling,!som!från!att!ha!varit!en!maskin!

främst!för!personligt!bruk!(PC)!på!19803talet!utvecklats!till!att!den!blivit!en!maskin!med!

tonvikten!på!kommunikation!och!delning!av!data!på!19903talet.!Spelen!utvecklades!i!och!

med!World!Wide!Web!(WWW)!allt!mera!från!att!ha!varit!spel!spelade!av!några!få!

spelare!till!att!bli!spel!som!spelades!samtidigt!av!flera!tusen!upp!till!miljoner!spelare.!

Framför!allt!har!mobiliteten!gjort!att!tillämpningarna!och!utformningen!av!spelen!fått!

ett!bredare!användningsområde.!(Oulasvirta!2011:!14,!15).!!

!

För!närvarande!indelas!onlinespel!enlig!Pan!European!Game!Information!(POSC!2016,)!

in!i!fyra!huvudsakliga!speltyper.!Den!första!speltypen!är!de!digitala!spel!som!kan!liknas!

vid!virtuella!versioner!av!olika!arkad3!eller!brädspel.!Spelen!är!i!huvudsak!enmansspel!

och!exempel!på!dem!är!spel!som!Spacewar,!Pac3man,!eller!olika!typer!av!enmans!

kortspel!som!spelas!på!en!dator.!!
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!

Den!andra!typen!av!virtuella!spel!är!olika!former!av!reklamspel!som!olika!företag!har!

utvecklat!för!att!marknadsföra!en!produkt,!eller!i!vissa!fall!som!rörelser!utformat!för!att!

föra!politiska!kampanjer!eller!värva!medlemmar.!Ett!exempel!på!ett!sådant!reklamspel!

är!America´s!army!(AA.com)!som!utformats!som!ett!rekryteringsverktyg!för!

amerikanska!armén.!!

!

En!tredje!typ!av!spel!på!datorer!är!s.k.!FPS3spel!(First!Person!Shooter).!Det!är!en!typ!av!

spel!där!skärmen!simulerar!spelarens!synvinkel!och!där!denna!utför!vissa!uppdrag.!

Spelet!kan!spelas!mot!en!av!spelet!genererad!karaktär,!eller!mot!en!eller!flera!

motspelare.!Ett!av!de!mera!kända!spelen!av!FPS3spel!är!Counter3Strike.!Den!vanligaste!

spelformen!i!denna!typ!av!spel!är!taktiska!strider,!även!om!också!andra!upplägg!finns.!

Många!av!de!här!kategorierna!av!spel!kallas!ibland!för!videospel,!eftersom!de!från!

början!blev!utvecklade!för!TV!och!spelades!med!olika!typer!av!konsoler,!där!spelet!

inbegrep!oftast!en!eller!högst!två!eller!tre!spelare.!Men!eftersom!de!flesta!spel!numera!

också!spelas!online,!är!gränsen!mellan!vad!som!definieras!som!videospel!och!vad!som!

klassas!som!multiplayer3spel!högst!flytande.!!

!

MMORPG3spel!(Massively!Multiplayer!Online!Role3Playing!Games)!är!en!fjärde!typ!av!

spel,!där!många!olika!spelare!deltar!och!spelar!tillsammans.!Dessa!spel!skiljer!sig!

markant!från!de!första!tre!typerna!av!spel!på!tre!olika!sätt.!För!det!första!när!det!gäller!

tiden!i!spelet.!Spelet!pågår!konstant,!oberoende!av!spelarens!närvaro!eller!inte,!eller!

vilken!tid!på!dygnet!det!är.!Ett!video3spel!är!beroende!av!att!spelaren!har!på!en!dator!

eller!en!konsol!för!att!kunna!spela.!MMORPG!pågår!i!en!server!på!nätet!som!inte!stängs!

av!även!om!en!enskild!spelare!är!off3line.!Bokstäverna!RP!i!förkortningen!MMORPG!

anger!att!i!spelet!ingår!ett!rollspel.!Genom!olika!funktioner!kan!man!förbättra!och!

förändra!sin!karaktär!och!nå!nya!nivåer!i!spelet.!Spelaren!skapar!en!Avatar,!en!sorts!

digital!bild!av!sig!själv!som!spelar!i!det!landskap!som!speltillverkaren!tillhandahåller.!!

!

Det!som!är!karaktäristiskt!för!MMORPG!och!MMO(eller!MMOG)!är!antalet!spelare!som!

deltar.!Ett!av!de!mera!kända!spelen!av!denna!typ!av!spel!är!World!of!Warcraft!som!har!

spelats!av!över!12!miljoner!spelare!2009,!och!som!2015!hade!5,5!miljoner!

prenumeranter!(statista.com).!Även!om!spelarantalet!har!gått!ner!under!de!senaste!åren!
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visar!ändå!detta!faktum!på!att!antalet!spelare!i!ett!MMO3spel!kan!vara!i!det!närmaste!

obegränsat.!

!

Idag!finns!det!en!mängd!olika!alternativa!val!för!den!som!vill!spela!virtuella!spel.!

Gränsdragningen!mellan!olika!genre!av!spel!kan!vara!flytande.!Spelet!Four!Kingdoms!

(FK),!som!min!studie!innefattar!är,!ett!spel!som!klassificeras!som!ett!MMOG3spel!när!det!

gäller!antalet!spelare!och!hur!det!spelas!när!det!gäller!tiden.!Det!finns!ingen!begränsning!

i!hur!många!som!kan!spela!det!samtidigt,!och!spelet!pågår!dygnet!runt.!Däremot!finns!

det!inget!direkt!inslag!av!rollspel!(RP)!i!FK,!vilket!inte!hindrar!att!deltagarna!ändå!kan!

leva!in!sig!i!rollen!på!ett!sätt!som!påminner!om!karaktären!av!rollspel,!något!som!ibland!

märks!i!kommunikationen!mellan!spelarna.!Möjligen!kan!orsaken!till!detta!vara!att!

spelet!saluförs!som!ett!medeltida!MMO3spel!(itunes.apple.com),!som!gör!att!en!del!tillför!

ett!moment!av!rollspel!i!FK,!bland!annat!genom!att!tilltala!medspelare!på!ett!sätt!som!för!

tankarna!till!medeltiden,!hövligt!och!uppstyltat.!Vad!som!är!reglerna!för!rollspel!i!

onlinespel,!i!det!format!som!exempelvis!finns!i!World!of!Warcraft,!som!klassas!som!ett!

MMORPG,!är!inte!oproblematiskt.!Esther!MacCallum3Stewart!och!Justin!Parsler!skriver!

om!problematiken!när!det!gäller!rollspelandet!i!World!of!Warcraft!att!det!finns!mycket!

få!spelare!som!går!fullt!in!i!sin!roll,!mycket!beroende!av!att!det!stör!flytet!(flow)!i!spelet,!

men!också!på!grund!av!att!det!inte!finns!några!bestämda!regler!om!när!och!hur!en!roll!

bör!spelas!(MacCallum3Stewart!&!Parsler!2008:!243,!244).!När!det!inte!finns!bestämda!

riktlinjer!för!rollspelandet,!kan!detta!leda!till!missförstånd!och!irritation!mellan!

deltagarna.!!

2.2!Empire!Four!Kingdoms!!
!
På!itune.apple.com,!där!man!kan!ladda!ner!spelet!Empire:!Four!Kingdoms!(FK)!beskrivs!

spelet!av!speltillverkaren!som!ett!medeltidsbaserat!strategispel!där!man!kan!kämpa!mot!

miljoner!andra!spelare.!Här!ska!spelarna!kunna!”upptäcka!fjärran!länder!och!

kontinenter”!och!”styra!ett!kungadöme”!samt!bygga!”mäktiga!slott”.!Dessutom!

uppmanas!spelarna!att!gå!med!i!en!mäktig!allians!och!att!förbereda!sig!på!”anfall!från!

otaliga!rivaliserande!spelare”,!viket!man!ska!kunna!göra!”utan!kostnad”.!Det!totala!

antalet!spelare!uppges!vara!enligt!företaget!Good!Game!studios!15!miljoner!

(itunes.apple.com).!!

!
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Det!sparas!inte!på!superlativen!när!tillverkaren!själv!beskriver!sitt!spel.!Ändå!är!det!

World!of!Warcraft!som!anses!vara!det!största!och!mest!välkända!MMORPG3spelet!i!

världen,!med!sina!8!miljoner!abonnenter.!Starcraft,!Company!of!Heroes,!Total!War!och!

Civilizations!anses!i!sin!tur!vara!de!mest!kända!spelen!bland!de!s.k.!strategispelen,!till!

vilka!FK!hör!(www.dataspelakuten).!15!miljoner!spelare!kan!vara!en!väl!tilltagen!siffra!

för!spelet!FK.!FK!kan!däremot!definieras!som!ett!MMOG3spel,!eftersom!antalet!deltagare!

är!klart!flera!än!något!som!helst!videospel!som!spelas!via!konsoler!i!hemmen.!

Speltillverkarens!påstående!att!spelet!är!gratis!är!en!sanning!med!modifikation.!

Visserligen!kan!en!spelare!välja!att!spela!gratis!eftersom!nerladdningen!är!gratis.!I!

längden!blir!kunden!ändå!tvungen!att!köpa!det!som!kallas!rubiner!i!spelet!för!att!kunna!

avancera.!Rubiner!betalas!med!riktiga!pengar!med!ett!kreditkort,!inte!med!mynt!som!

kan!fås!genom!uppdrag!i!spelet.!Det!går!att!likna!den!inledande!gratis!nerladdningen!vid!

en!demoversion,!visserligen!utan!att!den!försvinner!med!tiden,!men!efter!tids!

användning!behöver!man!rubiner!för!att!komma!vidare.!Det!är!med!försäljningen!av!

rubiner!som!speltillverkaren!skaffar!sig!vinst!på!spelet.!!

2.3!Att!spela!spelet!
!
Spelet!FK!går!ut!på!att!spelaren!skaffar!sig!ett!slott!som!byggs!ut.!När!någon!stigit!till!en!

viss!nivå,!eller!level!(lvl),!kan!man!utöka!sitt!slott!med!utposter.!Utposterna!är!mindre!

slott!som!byggs!som!ett!slags!vasallslott!till!huvudslottet.!När!man!byggt!ut!sitt!slott!till!

lämplig!nivå!i!det!första!landet,!som!kallas!”Det!gröna”,!efter!färgen!på!kartan,!kan!man!

bygga!slott!på!andra!kontinenter.!De!andra!världarna!är!Vinter,!Öken!och!Eldens!

kungariken.!Tillsammans!bildar!de!fyra!kungariken,!som!finns!i!spelet!Empire!Four!

Kingdoms.!Förutom!de!här!permanenta!slotten!finns!det!världar!som!är!tidsbundna!i!

form!av!evenemang!och!där!byggnader!försvinner!efter!en!viss!tid.!!

!

I!den!gröna!huvudvärlden!får!man!resurser!från!utposter.!I!de!andra!världarna!är!det!

resursbyar!eller!öar!som!ger!resurser!för!att!kunna!bygga!upp!byggnader.!Spelarna!

tävlar!sinsemellan!för!att!komma!först!till!de!här!resurserna.!Basresurser!är!trä,!sten!och!

mat,!som!produceras!av!byggnader!som!byggs!i!slotten.!Det!finns!resurser!i!form!av!järn!

som!kan!produceras!i!huvudslottet!och!som!används!till!olika!uppgraderingar.!I!varje!

värld!finns!det!olika!specialresurser.!I!vintervärlden!produceras!det!kol,!i!öknen!kan!

tillverkas!olja,!och!i!eld3världen!produceras!det!glas.!Resurser!kan!användas!för!att!
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uppgradera!byggnader!eller!köpa!soldater,!samt!köpa!utrustning!till!de!härförare!som!

man!har!till!förfogande.!Utrustningen!ger!egenskaper!som!gör!armén!starkare.!I!slotten!

produceras!soldater,!som!man!använder!i!strid!med!andra!spelare.!Soldaterna!köps!via!

mynt!som!spelaren!får!genom!att!samla!in!skatter!av!fiktiva!innevånare!eller!genom!att!

utföra!uppgifter.!Genom!att!ha!tillräcklig!hög!produktion!av!mat!hålls!soldaterna!vid!liv,!

annars!deserterar!de.!Spelet!går!ut!på!att!försöka!stiga!i!grad!så!mycket!som!möjligt.!Man!

gör!det!både!genom!att!bygga!upp!slotten!och!genom!att!strida!mot!andra!spelare.!Det!

finns!också!olika!s.k.!NPCJmål!(Non3player3character)!som!går!att!anfalla!och!varifrån!

man!kan!skaffa!sig!resurser.!Rovriddare!som!finns!på!kartan,!i!form!av!torn,!är!det!

vanligaste!av!sådana!mål!NPC3mål.!!

!

Spelarens!uppgift!är!att!bygga!arméer,!som!skickas!ut!för!att!bränna!andra!spelares!slott!

och!samtidigt!stjäla!andra!spelares!resurser.!Genom!att!vinna!strider!saboterar!man!

andras!avancemang,!samtidigt!som!ökar!sina!egna!äro3poäng.!Spelaren!försöker!

uppgradera!sina!arméer!genom!att!skaffa!bättre!anförare!och!starkare!soldater.!Soldater!

är!dels!till!för!försvar,!och!dels!till!för!anfall.!Spelaren!försöker!förstärka!sitt!försvar!

genom!att!stärka!försvarssoldater!och!skaffa!bättre!rustning!till!dem.!Med!jämna!

mellanrum!kommer!olika!evenemang!som!speltillverkaren!utlyser,!vilka!ger!belöningar!

av!olika!slag.!Vinster!i!dessa!tävlingar!kan!ge!bättre!rustningar!eller!olika!slag!av!

resurser.!

!

Bildandet!av!allianser!är!en!viktig!faktor!i!spelet.!Genom!att!tillhöra!en!sammanslutning!

av!spelare,!en!s.k.!allians,!kan!man!få!stöd!och!hjälp!av!andra!spelare!i!samma!allians.!

Alliansen!har!en!egen!resurskassa!som!kan!utökas!genom!att!medlemmar!deltar!i!

tävlingar!eller!genom!att!de!donerar!resurser.!På!så!sätt!skaffar!man!fördelar!som!gäller!

alla!spelarna!i!alliansen!som!en!kollektiv!tillgång.!Det!kan!röra!sig!om!snabbare!hastighet!

vid!anfall!eller!vid!skickande!av!resurser.!Alliansen!kan!ha!50!medlemmar!och!de!olika!

allianserna!rankas!mot!varandra.!Krig!kan!förklaras!mot!andra!allianser!i!spelet.!Kungen!

är!ofta!den!som!bildat!alliansen,!eller!en!person!som!fått!tronen!av!någon.!Kungen!är!den!

som!har!tillgång!till!den!gemensamma!kassan!av!resurser!och!som!bestämmer!vilka!

fördelar!som!kan!köpas!till!alliansen!från!de!gemensamma!resurserna.!Man!kan!även!

ingå!olika!former!av!pakter!med!andra!allianser!som!gör!att!man!skyddas!mot!anfall.!

Medlemmarna!graderas!i!en!hierarki!bestående!av!en!kung,!generaler,!sergeanter!och!
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soldater.!Stratifieringen!i!spelet!är!av!vertikal!utformning!snarare!än!av!en!horisontell!

modell.!

!!

I!den!här!avhandlingen!utgår!jag!från!den!versionen!av!FK!som!är!konvertibel!med!i3Pad.!

Jag!har!också!spelat!pc3versionen!av!spelet!några!veckor,!och!kan!konstatera!att!det!inte!

är!några!större!skillnader!mellan!att!spela!pc!och!den!mobila!versionen.!

3!Analys!–!Det!virtuella!lekrummet!
!
När!det!gäller!tiden!och!det!virtuella!rummet!kan!man!säga!att!den!har!en!snabbare!

inverkan!än!i!det!fysiska!rummet.!Online3världen!är!till!sin!natur!ett!interaktivt!och!

föränderligt!medium!(Jansson!2010:!29).!Det!är!ett!metafysiskt!rum,!som!kan!ändra!

snabbt!efter!impulser!och!ögonblick!av!infall!av!den!som!använder!det!genom!hastiga!

förändringar!som!sällan!sker!i!det!fysiska!rummet.!Om!inte!en!olycka!eller!katastrof!

inträffar,!eller!stora!strukturella!förändringar!som!rör!miljön,!förändras!vår!fysiska!

omgivning!mycket!långsamt.!!

!

Den!digitala!utvecklingen!har!gjort!att!tiden!det!tar!att!nå!ut!med!nya!idéer!och!tankar!

har!blivit!mycket!kort.!Ännu!vid!slutet!av!19903talet!hade!man!räknat!att!den!tid!det!tog!

att!ladda!ner!en!hemsida,!och!som!ansågs!godtagbar!av!användare,!var!12!sekunder.!

Samma!tid!beräknades!i!början!på!20003talet!vara!4!sekunder!(Oulasvirta!2011:!31).!

Snabbheten!är!en!viktig!faktor!när!det!gäller!att!använda!digitala!

kommunikationsmedel.!Mobiliteten!i!de!tekniska!lösningarna!bidrar!till!att!man!kan!ta!

dem!med!vart!än!man!går.!De!inverkar!på!inte!bara!det!digitala!rummet!utan!även!i!det!

fysiska.!Sitter!man!på!ett!tåg,!väntar!på!en!buss!eller!befinner!sig!var!som!helst!i!det!

offentliga!rummet,!ser!man!personer!som!är!uppkopplade!till!sina!telefoner!eller!

läsplattor.!Nigel!Thrift!skriver!angående!att!köra!bil!och!förkroppsligande!av!rummet!att!

bilen!blir!en!del,!eller!förlängning!av,!förarens!kropp!(Thrift!2005:!47).!När!en!chaufför!

blir!van!med!sin!bil!kan!hen!känna!var!bilen!finns!även!om!denna!inte!ser!hörnen!av!

fordonet.!!

!

På!liknande!sätt!kan!en!spelare!känna!av!vad!som!sker!i!ett!virtuellt!rum.!Även!om!den!

fysiska!kroppen!inte!är!närvarande!känner!man!att!det!gör!ont!när!ens!slott!brinner,!och!

spelare!blir!upprörda!av!att!bli!anfallna!även!om!det!är!ett!virtuellt!krigsspel!man!spelar.!
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I!spelet!FK!samlar!en!del!allianser!på!det!som!man!kallar!Cry&letters!(Bild!3).!Det!är!

meddelanden!från!sådana!som!skriver!till!sin!angripare!och!klagar!över!att!man!blivit!

bränd!i!spelet.!De!fungerar!för!angriparen!som!en!form!av!troféer,!och!visar!på!att!man!

har!vunnit!en!seger!och!att!man!åstadkommit!något!svårt,!vilket!också!är!ett!av!syftena!

med!lek!enligt!Huizinga!(Huizinga!2014:!11).!Samtidigt!visar!det!att!det!för!förloraren!

kan!kännas!som!att!leken!gör!fysiskt!ont,!även!om!den!pågår!i!en!virtuell!miljö.!

!

!

(Bild!3.!”Cryletter”!ur!Kakao)!

!

En!liknande!iakttagelse,!om!hur!en!virtuell!upplevelse!kan!kännas!fysisk,!gör!Lisbeth!

Klastrup.!Hon!visar!på!hur!döden!för!en!spelares!Avatar!i!spelet!World!of!Warcraft!kan!

kännas!som!en!obehaglig!upplevelse,!i!det!närmaste!kroppslig!(Klastrup!2008:!156)!

trots!att!döden!i!spelet!är!temporär.!I!synnerhet!om!döden!i!spelet!kommer!sig!av!en!

situation!som!upplevs!som!osportslig,!utan!element!som!upplevs!som!rättvisa!fair&fight!

(ibid!157)!kan!den!tillfälliga!tillvaron!av!död!kännas!plågsam.!Spelarens!fysiska!

identifiering!med!det!virtuella!objektet!kan!liknas!vid,!enligt!Ragnhild!Tronstad,!en!

åskådares!identifierande!av!sig!själv!med!en!fiktiv!karaktär!i!en!film!eller!teaterpjäs!

(Tronstad!2008:!258).!

!

Omfånget!av!rummet!vidgas!i!den!virtuella!online3gemenskapen!genom!att!man!umgås!

med!medspelare.!Kontaktskapande!verksamhet!mellan!individer!på!olika!delar!av!

jorden!är!i!det!närmaste!gränslös!tack!vare!digital!teknik!(Koskinen!2011:!88),!något!

som!också!kan!iakttas!när!det!gäller!online!spelet!Four!Kingdoms.!I!de!allianser!som!
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ingår!i!min!observation!finns!det!personer!från!Finland,!Danmark,!Norge!och!Sverige.!

Personer,!som!inte!annars!hade!haft!möjlighet!att!träffas,!spelar!och!samverkar!tack!vare!

den!digitala!teknikens!informationsmöjlighet.!Från!att!ha!varit!ett!internt!medium,!ett!

sätt!att!behandla!data!hemma!och!på!arbetet,!har!det!virtuella!rummet!blivit!till!

internationell,!gränsöverskridande!verksamhet!över!en!stor!yta.!Gränserna!blir!flytande!

mellan!virtuella!och!fysiska!platser.!På!så!sätt!har!rummet!för!leken!förändrats!från!den!

beskrivning!som!Huizinga!gjorde!över!vad!lek!är!och!vilken!plats!den!har!i!samhället!

1938.!Leken!var!enligt!honom!tänkt!som!en!tillfällig!befrielse!från!vardagen!(Huizinga!

2014:!14).!Denna!beskrivning!var!riktig!i!den!värld!han!levde!i.!Dagens!värld!har!

förändrat!de!fysiska!yttre!ramarna!för!leken.!I!den!virtuella!leken!pågår!spelet!ständigt.!

Dygnet!runt!är!det!någon!som!är!uppkopplad!och!för!leken!vidare.!Leken!är!även!

gränsöverskridande!på!så!sätt!att!spelarna!tar!med!leken!in!i!vardagen!till!arbetet,!

skolan!eller!familjefesten.!Leken!är!inte!längre!en!avskärmad!del!av!livet,!utan!en!del!av!

livet.!

!

Den!digitala!tekniken!ger!användarna!stora!möjligheter!att!påverka!utformningen!av!

rummet.!Man!talar!om!användarinnovation!(käyttäjäinnovointi)!när!det!gäller!

användarens!möjlighet!att!påverka!sitt!virtuella!rum!i!samverkan!med!programmerare!

(Väänänen,!Vainio!&!Mattila!2011:!125).!Användare!uppmuntras!till!att!kommentera!och!

komma!med!förslag!till!hur!de!vill!att!t.ex.!online!spelet!ska!utvecklas,!och!

programmerarna!följer!ofta!de!förslag!de!får.!

I!det!virtuella!rummet!är!användarna!inte!fysiskt!närvarande,!utan!representeras!i!en!

form!som!byggs!upp!av!kombinationer!av!nollor!och!ettor.!De!yttre!ramarna!för!

verkligheten!skapas!av!komplicerade!räkneoperationer!som!gjorts!av!en!eller!flera!

programmerare.!Verkligheten!där!kan!beskrivas!som!flytande,!eftersom!det!inte!endast!

är!programmet!som!skapar!rummet,!utan!rummet!blir!ofta!en!skapelse,!som!är!ett!

resultat!av!olika!sammanlagda!aktiviteter!av!både!de!som!har!programmerat!spelet,!

vilka!gett!de!tekniska!ramarna!för!det,!och!av!de!användare!som!befolkar!rummet.!

Förutsättningen!och!begränsningarna!är!sälla!statiska!i!en!virtuell!kontext.!Ibland!lyckas!

användarna!använda!det!virtuella!rummet!på!sätt!som!användarna!inte!hade!tänkt!sig.!

Stenberg!ger!exempel!på!detta!i!sin!beskrivning!av!spelet!World!of!Warcraft.!Han!hävdar!

att!programmets!skapares!beslutanderätt!och!rätt!att!skapa!regler!ifrågasätts!och!
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utmanas!i!den!virtuella!spelmiljön,!och!att!användarna!hittar!sätt!att!kringgå!element!i!

rummet!som!man!av!någon!orsak!inte!vill!ha!med!i!spelet!(Stenberg!2011:!30).!

Speltillverkaren!och!spelarna!lever!i!en!ständig!dialog!med!varandra!om!hur!spelet!ska!

se!ut!och!vilken!upplevelse!man!kan!få!ut!av!det.!(Taylor!2008:!197).!I!spelet!FK!har!

denna!dialog!främst!handlat!om!pengar.!Spelarna!har!protesterat!mot!de!allt!högre!

priserna!för!rubiner!genom!att!organisera!bojkotter!mot!köp!av!dem.!Några!allianser!

använde!en!rosa!flagga!för!sina!alliansmedlemmar!för!att!signalera!att!man!deltog!i!

bojkotten.!Protesterna!påverkade!inte!nämnvärt!prisnivån!i!spelet.!Däremot!

kompenserade!speltillverkaren!alla!spelare!med!ett!resurspaket!för!att!i!någon!mån!

blidka!sina!kunder.!!

I!spelet!Four!Kingdoms!finns!det!en!lista!på!regler!som!speltillverkaren!listat!för!

användarna!under!fliken!villkor&och&krav.!I!huvudsak!handlar!det!om!regler!som!skyddar!

upphovsmännens!ekonomiska!och!juridiska!intressen.!En!spelare!får!till!exempel!inte!

överlåta!användarnamn!och!inloggningskoder!till!en!andra!part!(§!2.2!samt!3.2).!Inte!

heller!får!samma!spelare!äga!två!användarkonton!(§!4.1).!Dessa!regler!kringgås!ständigt!

(Bild!4)!genom!att!spelare!via!andra!virtuella!kanaler!kommunicerar,!ger!information,!

och!överlåter!spelkonton!till!andra!spelare,!i!syfte!att!få!fördelar!i!spelet.!I!en!virtuell!

miljö,!där!det!är!lätt!att!förflytta!sig!från!en!värld!till!en!annan!genom!en!

knapptryckning,!blir!det!svårt!för!en!upphovsman!av!ett!spel!att!kontrollera!vart!och!hur!

spelarna!förflyttar!sig!mellan!olika!funktioner!och!kommunikationskanaler!på!nätet.!

Kontroll!och!regler!glider!över!från!speltillverkarens!kontroll!till!användaren.!Makten!i!

det!virtuella!rummet!förskjuts.!!

!

(Bild!4.!Bild!ur!spelarchatt!på!Kakao)!

Om!man!jämför!makten!över!spelet!med!en!författares!roll!i!förhållande!till!sitt!verk,!
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som!Foucault!beskrev!i!sin!artikel!What&is&an&Autor!(Foucault!1979:!101),!i!förhållande!

till!kontrollen!över!de!virtuella!världarna,!kan!man!säga!att!kontrollen!i!virtuella!världar!

är!mycket!svårare!att!genomföra,!eftersom!möjligheten!att!skapa!det!egna!rummet!är!

större!i!en!virtuell!kontext.!Program!kan!kopplas!till!andra!program!som!ligger!i!olika!

intressesfärer,!utan!att!det!finns!någon!övergripande!kontroll!över!händelserna.!!

Det!är!inte!bara!konton!som!byter!ägare,!eller!har!flera!ägare,!utom!speltillverkarens!

kontroll.!Det!kommer!även!ibland!erbjudanden!om!att!köpa!rubiner,!som!används!som!

valuta!i!spelet,!från!sådana!personer!som!gör!vinst!på!att!skapa!genvägar!och!

fuskfunktioner!i!olika!online!spel.!Foucault!frågar!angående!en!författares!upphovsrätt!

till!det!egna!skrivna!ord:!”Vilken!betydelse!har!det!om!vem!som!skriver?”!(ibid:!120).!

Foucault!ifrågasätter!värdet!av!att!hävda!sin!rätt!när!det!gäller!det!skrivna!ordet.!

Tillämpat!på!den!virtuella!världen!kan!man!säga!det!samma,!förutom!då!att!svaret!på!

frågan!är!tydligare.!Till!stor!del!handlar!det!här!om!vem!som!har!rätt!till!ekonomisk!

kontroll!över!den!virtuella!miljön.!Stenberg!undrar!om!det!är!”ett!förverkligande!av!

Roland!Barthes!profetia!om!författarens!död!man!kan!skönja!i!World!of!Warcrafts!

ihålighet”!(Stenberg!2011:!29).!Han!visar!hur!speltillverkaren!ger!möjlighet!att!påverka!

spelet!och!bejakar!medförfattandet,!men!han!visar!också!hur!spelare!undviker!och!

kringgår!speltillverkarnas!regler!(ibid:!29).!!Benägenheten!att!kringgå!speltillverkarens!

regler!är!något!som!även!förekommer!i!FK,!även!om!de!satt!upp!noggranna!regler!om!

hur!och!vad!som!får!göras!i!spelet.!Man!kan!se!det!som!en!fråga!om!makt!över!det!egna!

rummet!och!vem!som!har!rätt!att!lägga!upp!regler,!men!också!en!fråga!om!vem!som!får!

förtjäna!på!rummet.!Speltillverkaren!vill!att!deltagare!ska!köpa!rubiner!för!att!få!

fördelare!i!spelet,!medan!spelarna!själva!skaffar!sig!fördelar!genom!social!interaktion!

och!genom!att!skaffa!sig!flera!konton!att!spela!med.!

På!grund!av!att!den!personliga!ansikte!mot!ansikte3kontakten!med!medspelare!oftast!

saknas!i!en!online!spelmiljö,!blir!skapandet!av!rummet!genom!skriftliga!och!visuella!

uttryck!mera!betydelsefull!än!i!den!värld!som!vi!befinner!oss!i!med!våra!kroppar,!den!

reella!världen,!eller!det!fysiska!rummet!som!vi!lever!vårt!dagliga!liv!i.!Interaktiviteten!

mellan!det!virtuella!och!den!fysiska!världen!beskriver!Breddam!och!Jespersen!som!

något!som!sker!i!a&double&space!(Breddam!&!Jespersen!2010:!12).!Uttrycket!kan!

generera!tanken!att!vi!har!två!verkligheter,!en!virtuell!och!en!analog,!den!reella!världen.!

Jag!anser!att!uttrycket!delvis!ger!en!allt!för!dualistisk!bild!av!den!komplexa!världen!av!
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mänskliga!relationer!i!kommunikationen!mellan!människor.!Liksom!den!riktiga!världen!

kan!delas!upp!i!olika!delar,!kan!också!den!virtuella!världen!spjälkas!upp!i!en!mängd!olika!

verkligheter.!Samtidigt!finns!det!en!sammansmältning!av!det!virtuella!rummet!och!det!

fysiska!rummet.!Världarna!lever!i!interaktivitet!med!varandra.!Vad!som!sker!i!respektive!

värld!ger!följder!i!den!andra.!Nigel!Thrift!skriver!om!en!sådan!kedja!av!händelser:!

”Nearly!all!action!is!reaction!to!joint!action”!(Thrift!2011:!7).!Rummet!byggs!upp!av!

handling!som!följs!av!reaktioner!på!andras!handlingar,!som!i!sin!tur!ger!upphov!till!nya!

händelser.!Det!är!en!interaktion!som!är!en!viktig!del!av!beskrivningen!av!rummets!

geografi!som!ett!tänkt!rum!(jämför!Doel!2000:!118).!I!spelet!FK!har!spelarna!systematisk!

involverat!ett!annat!chattprogram!för!att!kommunicera,!där!man!tar!kontakt!med!

varandra!privat!och!bildar!grupper!i!olika!syften!för!att!genom!samverkan!försöka!få!

fördelar!i!spelet.!Den!virtuella!verkligheten,!likväl!som!den!fysiska!verkligheten,!skapas!

av!de!olika!verktyg!människor!har!till!sitt!förfogande.!Där!ingår!alla!fysiska!och!mentala!

sätt!som!var!och!en!väljer!att!använda!för!att!skapa!sin!egen!spatiala!verklighet!på.!Det!

finns!inga!klara!gränsdragningar!mellan!dem,!och!ofta!kan!man!urskilja!flera!sätt!som!

personer!använder!för!att!skapa!sin!verklighet!på.!Summan!av!dem!alla!blir!det!tänkta!

rummet,!där!alla!mänskliga!aktiviteter,!fysiska!och!metafysiska,!sammataget!ger!en!bild!

av!vad!människor!anser!som!viktigt!i!rummet!man!skapar!kring!sig.!!

3.1!Kommunikation!
!
Jessica!Langer!fäster!uppmärksamheten!på!hur!utseendet!i!World!of!Warcraft!är!ett!sätt!

att!kommunicera!identitet!i!spelet.!World!of!Warcraft!är!ett!onlinespel!där!det!visuella!är!

avancerat!och!blir!ett!viktigt!sätt!att!kommunicera!på.!Tidigare!nämnde!jag!hur!man!

använt!en!rosa!fana!för!att!signalera!till!speltillverkaren!och!medspelare!att!man!stöder!

rubinbojkott.!Skapandet!av!en!Avatar!är!i!WoW!ett!framträdande!sätt!att!visa!det!

virtuella!jaget!på.!Langer!skriver!att!det!visuella!inte!är!det!enda!sättet!att!visa!vem!man!

är!med.!Jaget!kan!lika!väl!uttryckas!genom!namngivning!eller!textuella!metoder!(Langer!

2008:101).!I!spelet!FK!där!kommunikationen!i!första!hand!är!textbaserad!finns!det!olika!

sätt!att!föra!fram!denna!kommunikation!på.!!

!

Den!främsta!kommunikationskanalen!i!FK!är!den!chattfunktion!som!finns!i!spelet.!

Visserligen!finns!det!en!möjlighet!att!välja!bort!den!funktionen,!men!de!flesta!spelarna!

använder!den!och!den!syns!i!ett!flöde!samtidigt!som!man!spelar.!Man!kan!i!chatten!se!de!
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senaste!hundra!raderna!som!skrivits!under!spelets!gång!av!spelare!som!tillhör!ens!egen!

allians.!När!texten!blir!inaktuell!försvinner!den!och!sparas!inte.!Det!enda!sättet!att!spara!

texten!på!är!att!ta!en!bild!av!flödet.!!Av!speltillverkaren!tillhandahålls!även!en!annan!

möjlighet!att!kommunicera!för!spelare.!Spelare!kan!skicka!privata!meddelanden,!eller!

massmeddelanden,!till!andra!spelare.!Det!är!ett!slags!internt!e3postmeddelande!som!

finns!i!spelet.!De!här!meddelandena!sparas!endast!en!kort!tid,!och!för!att!kunna!spara!

vissa!utvalda!meddelanden.!Lars!Kaijser!skriver!att!”informationen!på!nätet!är!i!rörelse”!

(Kaijser!2010:!59).!Till!skillnad!från!traditionell!textbaserad!media!som!ofta!är!statisk,!

och!där!man!kan!gå!tillbaka!och!se!vad!som!skrivits!tidigare,!och!där!informationen!på!

ett!lättare!sätt!kan!sparas!i!ett!arkiv,!så!är!virtuell!text!mycket!mera!flytande!och!

undflyende.!Text!kommer!och!text!ersätts!och!försvinner.!Något!som!uppfattas!som!

oväsentligt!kan!längre!fram!bli!betydelsefullt,!och!tvärtom.!Kaijser!beskriver!forskarens!

insamlingsmetoder!av!text!på!nätet!som!att!”gå!igenom!ett!nyckfullt!upprättat!arkiv,!

samtidigt!som!någon!står!bredvid!och!pratar”!(ibid:60).!Därför!utformas!den!här!

beskrivningen!också!i!form!av!urklipp!av!vissa!utvalda!delar!av!undersökningen,!där!jag!

försöker!visa!vad!som!uppfattas!som!betydelsefullt!i!kommunikationen!mellan!en!del!av!

deltagarna!i!FK.!!

!

I!FK!har!många!allianser!en!s.k.!familjechatt!där!medlemmarna!ventilerar!spelfrågor!och!

annat.!Det!fanns!en!extern!applikation,!utgiven!av!Kakao,!som!många!laddar!ner!på!sin!

mobila!enhet.!Jag!har!varit!med!i!flera!olika!allianser!sedan!våren!2014,!och!alla!dessa!

allianser!har!haft!sin!en!egen!familjechatt!(Bild!6).!Kakao!Talk!är!utformad!för!grupper!

på!nätet!där!deltagarna!önskar!vara!anonyma.!Anonymiteten!är!en!viktig!orsak!till!

varför!man!använder!just!denna!applikation!i!spelet,!eftersom!få!verkar!vilja!dela!med!

sig!av!sina!egna!namn.!!

!

(Bild!6.!Inbjudan!till:!blabla.!d.v.s.!familjechatt)!



! 30!

I!Kakao!Talk!använder!man!sig!så!gott!som!uteslutande!av!det!alias!som!används!som!

spelarnamn!i!spelet,!och!det!är!därmed!lätt!att!hitta!spelaren!och!bjuda!in!dem!i!

familjens!chatt.!I!den!allra!första!alliansen!jag!var!med!i!fanns!ett!försök!att!bilda!en!

familjechatt!på!Facebook.!Ytterst!få!spelare!var!villiga!att!ansluta!sig!till!denna!

Facebook3grupp,!och!den!främsta!orsaken!till!det!var!att!anonymiteten!då!gick!förlorad.!

Det!räckte!inte!länge!innan!speltråden!på!Facebook!dog!ut.!

!!

Förutom!familjechattarna,!som!är!den!viktigaste!kommunikationsformen!för!spelarna!

inom!alliansen,!har!många!av!spelarna!privata!fönster!mellan!sig!i!Kakao!där!de!för!

privata!samtal.!Dessutom!finns!det!i!de!flesta!allianser!något!som!kallas!en!Generalchatt.!

Denna!chatt!är!till!för!de!spelare!som!har!en!generals!rank!i!en!allians.!En!nyhet!som!

kommit!är!också!att!många,!i!synnerhet!de!större!allianserna,!har!s.k.!Alarmchatt!i!

Kakao,!där!allmänt!tal!är!förbjudet!och!endast!alarm!kommer!ut!om!inkommande!anfall.!

Det!finns!en!applikation!som!går!att!ställa!in!så!att!den!avger!ett!ljud!när!någon!skriver!

någon!form!av!meddelanden,!och!då!vill!man!endast!nås!av!signaler!som!gäller!anfall.!

!

Förutom!de!här!chattrummen!finns!det!olika!gemensamma!chattrum!för!allianser!som!

är!allierade!med!varandra.!Många!allianser!har!rekryteringsallianser!som!de!

kommunicerar!med!via!Kakao,!eftersom!det!annars!inte!går!att!samtala!för!grupper!

utanför!den!egna!alliansen!i!spelet.!På!Kakao!Talk!finns!det!även!något!man!kallar!för!ett!

FN,!eller!ett!gemensamt!chattforum!för!alla!allianser!i!spelet.!I!FN!är!två!medlemmar!

från!varje!allians!tillåtna!att!delta!som!representanter!för!den!egna!alliansen.!!Spelarna!

kan!fritt!lämna!eller!bjuda!in!nya!medlemmar!i!olika!chattgrupper!vid!behov.!!

!

En!av!de!viktigaste!faktorerna!som!formar!space!och!place!är!språket!(Thrift!2008:!104).!

Att!vara!betyder!att!kommunicera.!Holloway!skriver!att!om!vi!slutar!reagera!på!och!

svara!till!omgivningen!upphör!vi!att!existera!i!en!viss!mening.!Människans!hela!existens!

bygger!på!kommunikation,!en!ständig!dialog!mellan!ett!jag!och!den!andra!(Holloway!

2009:!75).!!

3.2!Konflikter!
!
Lek!och!spel,!påpekar!Huizinga,!är!något!som!ger!associationer!till!något!som!är!roligt,!

och!lek!och!allvar!har!allmänt!ansetts!stå!i!absolut!antites!till!varandra!(Huizinga!2014:!
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18).!Han!påpekar!dock!att!lekar,!både!de!vuxnas!och!barnens,!oftast!genomförs!med!

fullständigt!allvar.!För!att!förklara!denna!paradox!jämför!han!leken!med!riter,!vilkas!

symboliska!heliga!handlingar!alltid!genomförs!med!största!allvar.!Utan!att!ta!ställning!

till!om!lek!har!rituella!drag,!kan!man!säga!att!det!är!en!passande!metafor!för!leken!och!

med!vilken!allvar!den!genomförs.!Allvaret!i!leken!leder!lätt!till!en!grogrund!för!

konflikter.!Liksom!deltagarna!i!riten!förväntas!att!följa!de!existerande!reglerna,!är!leken!

full!av!regler.!!Om!regler!bryts!blir!det!ofta!en!motreaktion!från!de!övriga!deltagarna,!och!

som!kan!leda!till!konflikt.!Eftersom!leken!i!Four!Kingdoms!handlar!om!gruppsamarbete,!

har!jag!försökt!koncentrera!mig!kring!begrepp!som!rör!konflikter!i!grupper!(Fisher!

2014:!230).!!

!

Frågan!om!konflikt!och!konflikthantering!är!mycket!komplex.!Essensen!i!konflikter!inom!

en!grupp!delar!Ronald!J!Fisher!upp!i!tre!huvudkategorier:!oförenlighet,!beteenden!och!

känslor!(ibid:!232).!Det!är!nyckelbegrepp!jag!försöker!använda!för!att!förstå!spelares!

beteende!i!FK.!Det!är!faktorer!som!är!viktiga!vid!analys!av!konflikter!i!lek!och!spel!och!

som!kan!leda!till!att!gruppen!antingen!hålls!samman!eller!splittras.!De!här!egenskaperna!

hör!också!samman!med!två!viktiga!delar!av!spel!och!lek!som!Huizinga!beskriver,!

nämligen!lojalitet,!som!kan!riktas!till!en!person!ett!mål!eller!en!idé!(Huizinga!2014:!104).!

I!spelet!kan!man!se!att!lojaliteten!spelar!stor!roll!för!att!svetsa!samman!gruppen!och!

påverkar!spelares!beteende!och!känslor.!Oförenlighet,!beteende!och!känslor!kan!delas!

upp!i!subkategorier!beroende!på!vad!konflikten!handlar!om,!som!personliga!konflikter!

inom!gruppen,!personliga!konflikter!med!personer!utanför!grupper,!eller!konflikter!

mellan!olika!grupper.!Orsak!och!verkan!bakom!stridigheter!kan!vara!öppna!eller!dolda.!

Jag!ska!genom!ett!exempel!visa!hur!komplext!det!kan!vara!att!försöka!analysera!en!

konflikt!i!en!virtuell!miljö,!eftersom!det!kan!vara!som!att!försöka!se!bilden!av!ett!stort!

pussel!utifrån!två!eller!tre!små!pusselbitar.!Dolda!faktorer!i!spelet!som!man!inte!ser!eller!

förstår!kan!bestå!av!till!exempel!familje3!och!vänskapsrelationer.!Sådana!relationer!kan!

påverkas!negativt!av!att!en!person!tillbringar!mycket!av!sin!tid!i!en!virtuell!verklighet,!

vilket!i!sin!tur!påverkar!agerandet!på!nätet.!Det!är!reaktioner!och!motreaktioner!som!

man!som!medspelare!inte!känner!till.!Det!kan!även!finnas!moraliska!konflikter!som!är!

svåra!att!förstå!om!man!inte!kan!kommunicera!ansikte!mot!ansikte!med!personerna!

man!har!kontakt!med.!

!
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Spelet!FK!är!utformat!på!ett!sådant!sett!att!det!bör!spelas!i!grupp.!Samarbetet!mellan!

spelarna!i!spelet!FK!utgör!en!av!de!viktigaste!ingredienserna!i!spelet.!Framgång!i!strid,!

som!är!spelets!mål,!uppnås!inte!utan!ett!fungerande!samarbete!mellan!medspelarna.!

Samförstånd!i!gruppen!är!avgörande!för!att!alliansen!ska!lyckas!nå!olika!mål!som!finns!i!

spelet!och!för!att!lyckas!försvara!sig!mot!andra!allianser.!I!sig!är!detta!samarbete!en!god!

utgångspunkt!för!att!man!ska!kunna!lyckas,!eftersom!gemensamma!mål!är!en!faktor!som!

ökar!sammanhållningen!i!gruppen!(Westaby!&!Redding!2014:!1006).!Men!när!det!gäller!

grupper!som!existerar!på!nätet!har!det!konstaterats!att!det!är!större!risk!för!att!det!

skapas!konflikter!där!än!i!organisationer!och!grupper!som!möts!ansikte!mot!ansikte!

(ibid!1003).!Interpersonella!konflikter!mellan!en!eller!flera!av!medlemmarna!kan!leda!

till!att!hela!alliansen!spricker!och!att!spelare!lämnar!gruppen!eller!slutar!helt!att!spela.!

Under!den!tid!jag!spelat!har!det!hänt!två!gånger!att!allianser!splittrats!på!grund!av!

konflikter!mellan!spelarna!i!alliansen.!När!spelare!hoppar!av!blir!det!lätt!en!

dominoeffekt!av!konflikten,!eftersom!de!personliga!relationerna!ofta!väger!tyngre!än!

lojaliteten!till!alliansen.!Om!en!nyckelspelare!bestämmer!sig!för!att!lämna!en!grupp,!tar!

denna!ofta!med!sig!andra!spelare!som!personen!har!knutit!personliga!relationer!till.!!

!

Att!överhuvudtaget!tala!om!konflikter!i!ett!krigsspel!kan!verka!märkligt.!Spelet!går!ut!på!

konflikt,!att!utöva!våld!mot!en!fiktiv!figur!som!i!FK!representeras!av!ett!slott.!Ju!flera!

strider!man!vinner,!desto!större!framgång!har!man.!Men!bakom!denna!krigiska!fasad!

finns!det!en!fysisk!spelare,!som!bygger!upp!slottet!som!är!föremålet!för!aggression.!

Samtidigt!som!verksamheten!kan!verka!destruktiv,!uppstår!det!i!virtuella!miljön!

komplexa!sociala!relationer!mellan!individer!som!tillbringar!mycket!av!sin!tid!i!den!

(Westaby!&!Redding!2014:!1004).!Alliansernas!chatt!kallas!allmänt!för!”familjechatten”.!

Benämningen!ger!en!känsla!av!intimitet!inom!gruppen.!Jag!har!blivit!kallad!både!broder!

och!kompis!av!människor!som!jag!aldrig!har!träffat!i!den!icke3virtuella!världen.!Denna!

närhet!som!skapas!i!virtuell!miljö!kan!däremot!hastigt!förändras!utan!att!man!har!några!

som!helst!tecken!på!förhand!på!att!något!är!på!gång.!

!

I!februari!2016!blev!det!en!konflikt!i!den!allians!jag!tillhörde,!och!som!då!var!den!

starkaste!alliansen!på!servern.!Många!av!de!ledande!spelarna!lämnade!plötsligt!

chattforumet!och!gick!över!till!den!då!näststörsta!gruppen!i!spelet!som!hette!The!World.!

Det!väckte!stor!förvåning!bland!de!70!medlemmarna,!och!snart!hade!över!20!
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nyckelspelare!lämnat!alliansen.!Jag!frågade!en!av!spelarna!som!hoppat!av!varför!hon!

gjorde!det!(Bild!18).!

!

!!

(Bild!18.!Kakaochatt!2!februari!2016)!

!

Svaret!jag!fick!var!att!hon!hade!fått!nog!av!”allians!drama”.!Vad!detta!drama!bestod!av!

förklarades!inte!närmare.!Någon!kastade!ut!frågan!i!spelchatten!om!vad!bråket!handlade!

om,!och!fick!till!svar!att!det!inte!fanns!några!oenigheter!och!att!vi!fortsätter!som!förut.!

Det!var,!trots!försäkranden,!tydligt!att!det!fanns!oenighet!inom!den!inre!kretsen!av!

ledare!men!ingen!ville!säga!vad!det!rörde!sig!om,!eller!ens!medge!att!det!fanns!en!

konflikt.!Lojaliteten!mellan!spelarna!vacklade,!eftersom!man!på!grund!av!avhoppen!gick!

från!att!ha!varit!en!allians!utan!hot!till!att!plötsligt!bli!anfallen!av!de!flesta!andra!

allianserna!som!fanns!på!servern!(Bild!19).!!

!

!

(Bild!19.!Ur!allianschatt!8!februari!2016)!

!
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Många!undrade!vad!som!skett!i!alliansen!och!vad!man!skulle!göra.!Det!blev!en!

förtroendekris!som!gjorde!att!många!lämnade!alliansen.!Många!spelare!gick!över!till!

fienden,!The!World!(TW),!medan!andra!förklarade!sig!lojala!till!alliansen.!En!spelare!

förklarade!”I!rather!quit!than!go!tw…!never!ever!never!I!go!Tw!(spyende!smily)”,!och!fick!

som!svar:!”same!said!DS,!Nyseth!and!Kohai!(just!name!a!few),!so!be!careful!not!to!look!

into!Mikasas!eyes…!:3D”.!Mikasa!var!ledaren!i!The!World!och!de!andra!var!namnen!på!

före!detta!spelare!i!min!allians!som!gått!över!till!dem.!Någon!dag!senare!förklarade!

alliansen!The!World!krig!mot!oss.!Det!var!ett!krig!som!i!huvudsak!gick!ut!på!att!tidigare!

medlemmar!i!alliansen!anföll!sina!före!detta!medspelare.!Attackerna!var!tydligt!en!form!

av!hämnd!för!schismer!som!uppstått.!Konflikter!som!fanns,!men!som!inte!uttalades!

öppet.!Äldre!spelare!i!The!World!var!relativt!passiva!i!konflikten!och!kriget!uppfattades!

mera!som!ett!inbördeskrig!än!som!ett!krig!mot!en!annan!allians.!

!

Det!finns!en!mängd!olika!orsaker!till!varför!man!blir!oense!och!det!uppstår!konflikter!i!

virtuella!miljöer.!En!orsak!är!att!man!inte!ser!personerna!man!samarbetar!med.!Brist!på!

fysisk!synlighet!mellan!individerna!skapar!missförstånd.!Anonymitet!kan!göra!att!

spelare!är!benägna!att!lämna!allianser!eftersom!man!känner!liten!samhörighet!med!

gruppen.!I!kontakter!man!har!i!ansikte!mot!ansikte!relationer!finns!en!större!chans!att!

undvika!konflikter!än!virtuella!miljöer!(Westaby!&!Redding!2014:!1003).!Jag!gjorde!

några!försök!att!fråga!spelare!som!lämnade!alliansen!om!orsaken!till!att!alliansen!

splittrades!men!endast!en!av!dem!svarade.!Att!konfrontera!och!förstå!konflikten!är!

grunden!för!att!kunna!lösa!den!(Fisher!2014:!242,!243),!men!ingen!ville!ens!tala!om!vad!

det!rörde!sig!om.!

!

I!boken!The&Bounds&of&Reason&–&Game&Theory&and&the&Unification&of&the&Behavioral&

Sciences!beskrivs!två!viktiga!typer!av!spelare!som!passar!in!på!det!här!fallet.!!Herbert!

Gintis!skriver!om!självcentrerat!(self3regarding)!och!om!osjälviskt!(other3regarding)!

beteende!i!spel!(Gintis!2014:!49).!En!självcentrerad!spelare!ser!först!och!främst!till!de!

egna!handlingarnas!förmåga!att!maximera!framgångarna!i!spelet.!Ett!osjälviskt!beteende!

kännetecknas!av!en!förväntad!ömsesidighet!i!relationen.!Den!första!typen!är!relativt!

introvert!i!sina!relationer!med!andra,!medan!den!andra!kännetecknas!av!att!lagspel!är!

viktigare!än!individen.!Spelaren!ställer!gärna!upp!för!den!andra,!men!förväntar!också!att!

andra!ska!ställa!upp!för!denna.!I!spelet!FK!finns!det!en!inbyggd!del!i!spelet!som!går!ut!på!
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att!man!stöder!och!hjälper!varandra!med!resurser!eller!stöd.!Detta!är!något!som!en!del!

spelare!är!flitigare!att!utnyttja!än!andra,!både!när!det!gäller!att!ge!och!att!ta.!Det!finns!en!

oskriven!regel!som!säger!att!om!en!spelare!tar!emot!resurser!av!en!annan!förväntas!man!

ge!något!tillbaka,!om!inte!givaren!explicit!säger!till!att!denna!inte!vill!ha!något!i!gengäld.!

I!alliansen!fanns!det!innan!splittringen!fyra/fem!spelare!som!var!starkare!än!de!andra,!

och!en!av!dem!ansågs!med!sina!personliga!resurser!i!spelet!kunna!överträffa!alla!andra!i!

hela!alliansen.!De!facto!hävdades!det!allmänt!att!de!två!tillsammans!var!starkare!än!hela!

servern!tillsammans.!Vid!olika!evenemang!var!det!de!som!fick!flest!poäng.!Möjligen!var!

orsaken!till!att!de!till!sist!lämnade!alliansen!att!de!kände!att!de!drog!ett!för!stort!lass!

med!att!understöda!andra!spelare,!trots!att!de!själva!var!de!som!grundat!gruppen.!

!

!Gintis!skriver!om!en!annan!viktig!aspekt!i!det!som!kallas!det!sociala&dilemmat,!som!på!

svenska!kan!översättas!till!motvilja!mot!ojämlikhet!(inequality!aversion)(Gintis!2009:!

51).!Det!innebär!att!spelare!har!ett!beteende!som!kännetecknas!av!att!man!först!är!villig!

att!avstå!en!del!av!sina!egna!fördelar!till!förmån!för!gruppen.!Först!kan!det!finnas!ett!

utpräglat!altruistisk!beteende!hos!en!person,!men!om!någon!uppfattar!att!denna!har!

utsatts!för!orättvis!behandling!och!menade!att!han!blivit!utnyttjat!på!ett!felaktigt!sätt,!

kan!handlingarna!vändas!till!att!denna!vill!straffa!motparten.!En!person!som!har!den!här!

typen!av!spelbeteende!är!i!högre!grad!benägen!än!andra!att!se!till!hur!rättvist!hon!blir!

behandlad!(ibid:!52)!Beteendet!hos!denne!kan!vara!tidvis!empatiskt!men!också!bli!

ovänligt,!om!spelaren!känner!att!en!orättvisa!har!skett.!Gintis!anser!till!och!med!att!”det!

finns!neurovetenskapliga!bevis!som!stöder!uppfattningen!att!subjektet!straffar!dem!som!

är!orättvisa!av!den!enkla!orsaken!av!att!det!ger!dem!glädje”!(ibid:!54).!Att!straffa!

motspelare!kan!bli!viktigare!än!att!nå!framgångar!i!spelet!för!en!spelare!som!uppfattar!

sig!orättvist!behandlad.!Detta!påminner!om!det!som!Huizinga!beskriver!som!en!av!de!

viktigaste!beståndsdelarna!i!leken!för!att!den!skall!förbli!en!lek;!vikten!av!att!hålla!sig!till!

lekens!regler!som!enligt!Huizinga!är!viktigare!än!att!vinna!(Huizinga!2014:!11).!!

!

Strax!före!splittringen!av!gruppen!blev!en!av!de!här!starka!spelarna!utkörd!ur!gruppen.!

När!han!startade!sin!dator!var!han!utstött.!Det!var!en!annan!person!i!ledningsgruppen!

som!gjort!detta,!och!det!var!tydligt!för!alla!att!det!fanns!interna!motsättningar!inom!

ledningen!för!alliansen.!I!syfte!att!försvaga!positionen!hos!en!annan!spelare!är!det!lätt!

att!svartmåla,!eller!misstänkliggöra!andras!avsikter,!och!på!så!sätt!orsaka!oenighet.!En!
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virtuell!miljö!är!känsligare!för!sådan!påverkan!än!en!analog!(Westaby!&!Redding!2014:!

1003).!Strax!före!splittringen!blev!flera!av!spelarna!beskyllda!för!att!vara!allt!för!

själviska,!d.v.s.!se!allt!för!mycket!till!sina!egna!intressen!istället!för!teamets,!och!detta!

blev!en!viktig!orsak!till!att!tidigare!medlemmar!lämnade!alliansen!och!situationen!

utvecklade!sig!till!att!börja!likna!ett!inbördeskrig.!!

!

När!spelare!vägrar!tala!om!vad!konflikter!handlar!om,!får!man!försöka!gissa!sig!till!vad!

som!hände!i!konfliktsituationer.!Ovan!är!ett!försök!att!skapa!ett!antagande!om!de!

underliggande!orsakerna!till!varför!alliansen!splittrades.!Detta!är!inte!den!enda!

konflikten,!där!man!främst!måste!ty!sig!till!antagningar!för!att!försöka!förstå!orsaken!till!

konflikter!som!uppstår!i!spelet,!som!jag!varit!med!om!medan!jag!spelat!spelet.!

Kommunikationen!som!sker!genom!text,!och!som!saknar!de!visuella!tecken!man!har!i!

ansikte!mot!ansikte3situation,!i!gester,!ansiktsuttryck!och!annat,!är!svår!att!förstå.!Detta!

är!kännetecknande!för!många!virtuella!miljöer.!Att!lösa!svårare!konflikter!via!

chattsamtal!är!trögt!och!skriven!media!är!mera!sårbar!för!missuppfattningar!än!vad!

personliga!kontakter!är!(Westaby!&!Redding:!1016,!1017).!!

!

I!spelet!kan!man!här!urskilja!både!lojalitet!till!gruppen!men!samtidigt!en!stark!lojalitet!

mellan!personer!inom!gruppen.!När!en!spelare!lämnar!en!allians!följer!ofta!dessa!

lojalitetsband!med!personen!genom!att!flera!andra!följer!efter.!De!personliga!

relationerna!som!byggs!upp!mellan!spelarna!går!utanför!grupplojaliteten!och!styr!

spelarens!beteende!mer!än!de!andra!reglerna.!I!den!virtuella!miljön!är!det!svårt!att!läsa!

hur!de!olika!personerna!handlar!och!varför!de!gör!detta,!något!som!gör!spelmiljön!till!en!

plats!av!ständiga!konflikter.!Lojaliteten!visas!i!leken!utan!att!det!finns!någon!uppenbar!

orsak!till!det!för!omgivningen.!”Lojalitet!visas!/…/utan!att!man!argumenterar!eller!

tvivlar!på!om!bandet!kommer!att!bestå”!(Huizinga!2014:!s!104).!I!den!virtuella!

kontexten!är!konflikten!ett!sätt!att!dra!upp!gränserna!för!den!sociala!interaktiviteten.!

Spelarnas!handlingar!visar!på!ett!konkret!sätt!vad!gruppen!och!individen!anser!om!var!

lekens!gränser!går,!och!vad!var!och!en!förmodas!göra!eller!inte!göra!i!det!virtuella!

lekrummet.!
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!

!

3.3!Rent!spel!och!lek!
!
Fair!play!är!en!viktig!etisk!fråga!som!ständigt!kommer!upp!i!spelet!FK!och!som!gör!att!

socialiteten!i!spelet!prövas.!Leken!beskrivs!av!Huizinga!som!en!frivillig!aktivitet!

(Huizinga!2014:!7),!men!uppfattningen!om!vad!som!är!rättvist!i!leken!utgör!en!ständig!

konfliktfråga!mellan!deltagarna.!För!att!göra!leken!möjlig,!har!många!gjort!upp!regler!för!

vad!de!anser!vara!fair!play!och!det!är!en!viktig!del!av!hur!space!skapas.!!

!
Det!finns!ingen!konsensus!i!spelet!om!vad!som!är!rätt!och!vad!som!är!fel!att!göra.!

Alliansen!The!World!skriver!i!sin!alliansbeskrivning:!”We!do!not!support!the!”No!night!

attack”!rule”,!och!säger!i!stället!att!det!är!en!del!av!spelet.!De!frågar!också!i!sin!

alliansbeskrivning:!”Who!are!you!to!make!that!rule!for!everyone!in!this!server?”.!Texten!

skrevs!med!versaler,!vilket!understöder!det!faktum!att!det!är!en!omstridd!fråga!i!spelet!

om!vem!och!vilka!som!ska!bestämma!över!tiden.!Frågan!om!tiden!blir!en!maktfaktor!och!

de!som!är!starkare!än!andra!bestämmer!över!tiden!och!”gestaltar!olika!moraliska!

principer!om!ordning,!besinning!och!kontroll”!(Ehn!&!Löfgren!2007:!74).!Gruppen!

Dominators!alliansbeskrivning!och!definiering!av!vad!man!ansåg!som!rent!spel!följdes!

av!ett!hot.!De!som!inte!följde!regeln!kunde!förvänta!sig!ett!anfall.!En!allians!fick!en!

tillsägelse!av!en!grupp!andra!allianser!för!att!de!inte!följer!Fair!play!regeln.!De!

framställde!krav!att!Fair!Play!reglerna!skulle!respekteras,!något!som!inbegrep!att!inga!

nattanfall!fick!utföras.!Den!tillsagda!alliansens!ledare!bestämde!sig!för!att!bemöta!de!två!

andra!alliansernas!krav!med!ett!krig,!som!pågick!under!en!månads!tid,!ända!tills!de!

andra!allianserna!förklarade!sig!besegrade.!Också!här!blev!tiden!ett!uttryck!för!makt.!

När!de!andra!allianserna!erkände!sig!besegrade,!fortsatte!min!allians!kriget!ett!par!

veckor!till.!Detta!gjorde!de!för!att!understryka!att!de!hade!makten!att!bestämma!över!

vad!som!de!ansåg!vara!rent!spel!eller!inte.!

!

3.4!Genus!i!onlinespel!
!
Män!och!kvinnor!förväntas!ofta!ha!olika!roller!och!agerar!på!olika!sätt!beroende!av!olika!

kulturella!situationer!(What´s&That&got&to&do&with&my&Gender.!Inledningen!1989:!7).!Vem!

som!är!man!eller!kvinna!av!spelarna!i!ett!onlinespel!är!svårt!att!veta!med!säkerhet.!En!
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man!kan!ta!ett!namn!som!associeras!med!kvinna,!en!kvinna!kan!ta!ett!namn!som!ger!

konnotationer!av!att!det!är!en!man!som!står!bakom!identiteten.!Peder!Stenberg!skriver!

om!sina!250!dygn!av!navigerande!i!World!of!Warcrafts!sociala!geografi!(Stenberg!2011:!

118),!att!han!hade!sökt!efter!tecken!på!subversiv!identitetslek!utan!att!finna!några!

sådana.!Däremot!ansåg!han!att!spelarna!i!stort!utgjorde!en!brokig!samling!deltagare!

med!olika!bakgrund!som!kom!tillsammans!för!att!utföra!vissa!uppgifter!bundna!till!

leken.!!

!

Donna!Haraway!(Haraway:2008)!talar!om!den!post3moderna!människan!som!en!cyborg,!

en!hybrid!av!maskin!och!organism,!en!den!samhälleliga!verklighetens!varelse!såväl!som!

en!fiktiv!varelse!(ibid:!186),!och!menar!att!denna!sammansmältning!av!maskin!och!

människa!i!en!virtuell!kontext,!genom!avskiljandet!från!natural&space,!har!gått!in!i!en!

värld!som!uppfyller,!åtminstone!delvis,!en!feministisk!utopi!om!en!värld!utan!genus!

(ibid:!187).!Cyborgen!är!enligt!henne!ett!uttryck!för!den!”abstrakta!individualiseringen”,!

där!människan!har!kastats!loss!från!allt!beroende!och!är!”en!människa!i!rymden”!(ibid:!

188).!

De!digitala!medlen!för!kommunikation!och!skapandet!av!nya!världar!har!suddat!ut!

gränser!och!”gjort!skillnaden!mellan!naturlig!och!konstgjord,!medvetande!och!kropp,!

självutvecklande!och!externt!utformad,!samt!många!andra!distinktioner!som!tidigare!

kunnat!tillämpas!på!organismer!och!maskiner,!i!grunden!tvetydiga”!(Ibid:!190).!

!

Även!om!tanken!om!privatliv!och!individualisering!där!människan!är!oberoende!av!

kulturella!restriktioner!är!lockande,!finns!det!fortfarande!sådana!i!de!sociala!

kontakterna!mellan!deltagarna.!Det!att!kvinnor!tenderar!att!ta!kvinnonamn,!och!män!

manliga!dito,!är!ett!exempel!på!hur!människor!håller!sig!till!normativt!beteende,!även!

där!möjligheten!kunde!finnas!att!identifiera!sig!utan!för!dessa!gränsdragningar!av!genus!

som!finns!i!en!värld!utanför!nätet.!Gränserna!i!den!virtuella!världen!har!blivit!mera!

tvetydiga.!Vem!kan!säga!om!spelar3namnet!2Pro4dis!i!FK!är!en!man!eller!kvinna?!

Personen!i!fråga!fick!tillsägelsen:!”Vet!hut!quinna!!!”!(Kakao!19!feb!2015)!efter!en!

skämtsam!kommentar.!Personen!sade!inte!emot,!vilket!många!gör!om!de!fått!det!som!

uppfattas!som!fel!genusattribut!av!medspelare.!Möjligen!är!spelaren!en!”quinna”,!eller!så!

uppfattades!inte!kommentaren.!Som!med!många!andra!fakta!i!den!virtuella!världen!kan!

man!aldrig!vara!säker,!eftersom!man!inte!har!en!visuell!kontakt!med!individen!i!fråga.!
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!

Kvantitativa!undersökningar!har!visat!att!den!stereotypa!bilden!av!vem!som!spelar!på!

MMO3spel,!den!runt!203åriga!ensamma!mannen,!inte!stämmer.!Spel!på!nätet!spelas!av!

både!män!och!kvinnor!i!alla!åldersgrupper.!Trenden!tyder!på!att!ålders3!och!

könsuppdelningen!av!spelare!blir!allt!mer!heterogen.!Skillnaden!mellan!hur!många!män!

och!hur!många!kvinnor!som!spelar!spel!på!sin!mobil!är!i!EU3länderna!8!procent.!

Männens!onlinespelande!är!ännu!i!majoritet,!men!skillnaden!är!inte!stor.!I!Nordamerika!

är!skillnaden!endast!4!procent!till!männens!fördel!(McCauley!2014:!12).!

!

3.5!Tiden!och!den!virtuella!leken!
!
Huizinga!beskriver!leken!som!något!avskilt!från!livet.!Att!påbörja!en!lek!är!som!att!stiga!

ur!något!fast!och!ständigt,!det!vardagliga,!till!något!temporärt!och!tillfälligt!(Huizinga!

2014:!10).!Den!virtuella!leken!i!onlinemiljö!är,!till!skillnad!från!den!lek!som!Huizinga!

beskriver,!inte!temporär.!Den!är!ständig!och!pågående,!eftersom!den!pågår!dygnet!runt.!

I!varje!fall!är!det!så!när!det!gäller!den!pågående!aktiviteten!i!MMO3spelens!lekar.!!

!
Nigel!Thrift!nämner!tid!som!en!viktig!faktor!som!påverkar!världens!stabilitet!och!

uppfattningen!om!handlingens!geografi!när!han!säger!att!världen!förändras!”i!

förhållande!till!ett!spektrum!av!olika!tidsskalor”!(Thrift!2008:!10).!Tiden!och!

tidsanvändningen!måste!tas!i!beräkningen!när!man!studerar!kultur!som!har!med!

människan!att!göra.!Tidens!olika!aspekter!är!komplexa.!Händelser!har!en!början!och!ett!

slut,!de!har!cykler!och!intervaller.!Det!finns!förfluten!tid!och!nutid,!och!våra!handlingar!

styrs!av!hur!vi!uppfattar!att!händelser!sker!i!tiden.!Även!spel!och!lek!är!kulturell!

verksamhet!som!påverkas!av!olika!tidsskalor.!

!!

Matti!Kamppinen!nämner!olika!tidsaspekter!och!skriver!om!människans!beroende!av!att!

mäta!och!följa!olika!form!av!tid,!om!tidens!relation!till!kulturell!verksamhet,!att!kultur!är!

det!mest!komplicerade!form!av!verktyg!för!att!beskriva!tid!på!(Kamppinen!2003:!9).!Han!

skriver!om!hur!tid!går!att!uppfatta!på!olika!sätt.!Tiden!kan!bland!annat!beskrivas!som!

relativ!eller!absolut.!Det!är!två!typer!av!tid!som!jag!kommer!att!använda!här!i!

förhållandet!till!spelaktiviteterna!i!FK.!!

!
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Den!absoluta!tiden!är!given!och!schemalagd.!Det!är!en!tid!som!är!punktligt!och!

förutsägbar.!Kamppinen!beskriver!den!tid!som!något!som!existerar!utanför!oss.!Den!styr!

våra!liv!och!gör!att!vi!skyndar!vidare!från!plats!till!plats!med!tider!att!passa.!Den!andra!

tiden!är!relativ,!vilken!inte!går!att!bestämma!lika!lätt.!!Han!exemplifierar!den!relativa!

tiden!med!en!färja!som!enligt!tidtabellen!ska!gå!klockan!två,!men!som!i!verkligheten!

avgår!när!kaptenen!anser!att!båten!är!full.!Passagerarnas!handlingsmönster,!deras!

närvaro!eller!frånvaro,!styr!tidsanvändningen!och!tiden!blir!på!så!sätt!relativ!(ibid:10).!

Spelets!olika!evenemang!kan!sägas!tillhöra!den!absoluta!tiden.!Spelaren!har!viss!tid!på!

sig!att!utföra!de!uppdrag!som!programmerats!in!av!speltillverkaren.!Däremot!kan!man!

säga!att!delarna!av!ett!MMO3spel,!som!styrs!av!spelarna,!till!största!del!är!relativ,!

eftersom!de!huvudsakligen!är!beroende!av!människors!impulser!till!handling.!

!

Tid!är!en!återkommande!faktor!när!det!gäller!spelet!Four!Kingdoms,!eftersom!alla!

aktiviteter!i!spelet!delas!upp!i!tidsintervaller.!Att!bygga!upp!den!virtuella!världen!tar!tid.!

Varje!uppgradering!av!byggnader!tar!tid.!Det!krävs!tid!att!samla!resurser!innan!man!kan!

uppgradera!byggnader.!Det!tar!tid!att!samla!upp!mynt!för!att!köpa!soldater.!Varje!soldat!

tar!tid!att!tillverka,!och!varje!rustning!man!skaffar!kräver!avsevärd!tid!att!söka!upp!och!

hitta.!Alla!spelets!evenemang!är!tidsbundna.!Spelarna!börjar!på!nivå!ett!och!går!upp!till!

nivå!sjuttio.!Det!kan!ta!år!innan!en!spelare!når!den!högsta!nivån!av!spelet.!Mycket!av!det!

man!gör!med!sin!tid!i!spelet!är!rutinmässigt!och!cykliskt.!Tiden!är!absolut!när!man!vet!

att!evenemang!tar!17!dagar!eller!30!dagar.!Man!vet!att!en!byggnad!på!första!nivån!tar!10!

minuter!att!uppgradera,!och!för!varje!nivå!ökar!väntetiden!som!är!tydligt!utsatt.!!Att!

samla!resurser,!bygga!soldater!och!uppgradera!byggnader!kräver!investeringar!i!tid,!och!

i!viss!mån!pengar.!Tiden!blir!i!spelet!också!en!handelsvara,!eftersom!man!kan!skynda!på!

tiden!i!alla!moment!genom!att!köpa!rubiner!av!speltillverkaren.!Rubiner!som!man!

betalar!med!riktiga!pengar!till!speltillverkaren.!

!

Att!spela!med!andra!spelare!som!även!de!har!använt!en!stor!mängd!av!sin!tid!och!i!viss!

mån!pengar,!påverkar!interaktionen!mellan!spelarna.!Att!förlora!tid,!genom!att!ens!slott!

blir!bränt,!är!något!alla!försöker!undvika.!När!någon!medspelare!blir!anfallen!försöker!

man!ge!stöd!genom!att!skicka!soldater!till!försvar,!och!lämpliga!försvarsinställningar!är!

ett!av!de!vanligaste!ämnen!som!tas!upp!i!spelets!chattfunktion.!Alla!är!medvetna!om!att!

varje!soldat!har!kostat!tid!att!göra,!och!man!försöker!därför!i!mån!av!möjlighet!minimera!
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förluster.!Spelare,!som!de!flesta!är!främmande!för!varandra!i!världen!utanför!spelet,!

offrar!rubiner!för!att!få!fram!sitt!understöd!i!form!av!försvarande!soldater!till!

medspelare.!Uppgraderingar,!som!finns!i!spelet!i!form!av!tidsbesparande!funktioner,!

kostar!i!allmänhet!rubiner,!vilka!köps!med!verkliga!pengar!på!ens!kreditkort.!Att!skicka!

stöd!är!en!oskriven!regel,!men!en!spelare!som!hjälper!andra!får!för!det!mesta!själv!stöd!

vid!attacker.!Att!stöda!andra!är!en!viktig!del!av!spelet,!eftersom!undvikandet!av!en!

förlust!sparar!tid.!Ett!nerbränt!slott!kan!ta!flera!dagar!att!bygga!upp!igen.!Detta!liknar!

det!som!Stenberg!skriver!om!i!spelet!World!of!Warcraft,!att!spelarna!offrar!tid!och!

resurser!på!olika!sätt!för!att!undvika!”känslan!av!att!svika!verkliga!människor!som!

investerat!faktisk!tid”!(Stenberg!2011:!54).!

!

Tiden!påverkar!även!kommunikationen!mellan!spelarna.!Att!spelet!pågår!dygnet!runt,!

oberoende!av!om!man!är!närvarande!eller!inte,!är!därför!en!viktig!faktor!i!hur!

handlingarnas!geografi!påverkar!spelarna.!När!det!gäller!tidsanvändningen!i!spelet!som!

inbegriper!människor!blir!tiden!relativ.!Spelarna!vet!att!aktiviteter!pågår!i!spelet!också!

när!man!är!utloggad.!Ett!MMO3spel!finns!på!en!server,!och!den!är!igång!dygnet!runt.!Om!

en!spelare!som!individ!är!off3line,!finns!det!fortfarande!en!möjlighet!att!en!annan!spelare!

attackerar!dennas!slott!medan!spelaren!själv!t.ex.!sover!eller!är!på!sitt!arbete!eller!av!

någon!annan!orsak!inte!är!uppkopplad!till!spelet.!Det!går!inte!att!exakt!veta!när!något!

ska!hända,!eftersom!handlingarna!är!beroende!av!verkliga!människors!impulser!och!

handlingar!som!inte!går!att!förutse.!!

!

Tiden!påverkar!även!världen!utanför!det!virtuella!samhället.!Många!människor!väljer!att!

använda!en!stor!del!av!sin!egen!tid!till!spelandet.!En!tid!som!är!dyrbar,!och!därför!också!

kan!upplevas!som!en!investering!som!är!värd!att!skyddas.!Peder!Stenberg!skriver!att!en!

genomsnittlig!onlinerollspelare!spenderar!21!timmar!i!veckan!på!sin!hobby!(Stenberg!

2011:!12).!Rachel!Charlotte!Smith,!som!gjort!antropologiska!undersökningar!i!virtuella!

miljöer,!skriver!om!en!ung!spelare!som!tillbringade!fyra!till!fem!timmar!varje!dag!med!

att!spela!med!andra!på!nätet.!Mellan!spelandet!tillbringade!han!dagar!med!att!göra!

filmsekvenser!av!sina!bästa!kills!(dödande)!och!lägga!ut!dem!på!sociala!media!(Smith!

2013:!122).!Detta!är!inte!en!absolut!tid,!utan!en!tid!som!spelare!av!egen!fri!vilja!väljer!att!

spendera!i!en!virtuell!spelmiljö,!eftersom!lek!till!sin!natur!enligt!Huizinga!är!en!frivillig!

aktivitet!(Huizinga!2014:!7).!Men!i!den!virtuella!onlinemiljön!blir!frivilligheten!också!en!
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social!faktor,!i!och!med!att!rummet!delas!av!så!många!spelare.!Utan!den!sociala!

kontakten!riskerar!man!att!hamna!utanför!gemenskapen.!

!

Tiden!är!en!viktig!funktion!när!det!gäller!att!hålla!sig!informerad!om!vad!som!händer!

online.!I!flera!allianser!skapas!en!alarmchatt!dit!medlemmarna!förväntas!koppla!sin!

mobil,!och!där!en!signal!ger!en!indikation!till!spelaren!att!hen!ska!logga!in!och!försvara!

sitt!slott!i!fall!hen!blir!attackerad.!I!chatten!uppmanades!det!att!medlemmarna!borde!var!

vakna!och!varna!de!andra!för!anfall.!När!någon!skrev!i!alarmchatten!fick!alla!som!var!

medlemmar!någon!form!av!signal!till!den!telefon!eller!I3Pad!man!använde!för!att!spela.!

För!att!inte!signalen!ska!störa!det!verkliga!livet!får!deltagarna!stränga!instruktioner!att!

inte!skriva!andra!meddelanden!där,!än!när!någon!annan!av!medlemmarna!är!under!

attack.!Under!attacken!förväntas!spelarna!använda!sin!tid!till!att!stöda!varandra,!när!det!

än!sker!på!dygnet.!Stenberg!beskriver!detta!som!att!spelaren!reproducerar!normer,!och!

önskar!följa!oskrivna!regler!om!vad!som!förväntas!av!en!mogen!och!erfaren!spelare!

(Stenberg!2011:!56).!Erfarna!spelare!förväntas!använda!sin!tid!för!att!hjälpa!andra.!

!

Tiden!på!nätet!blir!jämförbar!i!värde!med!tiden!utanför,!eftersom!det!finns!

underförstådda!regler!om!att!stöda!medspelare.!Signalen!i!telefonen!om!anfall!blir!en!

kulturell!markör!som!säger!att!personen!nu!ska!byta!värld!och!verklighet!och!gå!in!i!den!

virtuella!världen!med!sin!uppmärksamhet!och!energi.!Signalen!blir!en!fysisk!memes!

(Rossolatos!2015:!145),!d.v.s.!en!kulturell!signal!som!signalerar!att!personen!ska!

återvända!till!en!annan!kulturell!gemenskap!än!den!personen!för!närvarande!råkar!

befinna!sig!i.!!

!!

Tiden!spelar!en!viktig!roll!när!det!gäller!kommunikationen!mellan!spelarna.!En!chatt!

som!är!livlig!ena!stunden!kan!plötsligt!och!utan!förvarning!avbrytas.!När!man!är!

inbegripen!i!ett!samtal!på!nätet!med!en!person,!som!man!inte!fysiskt!ser,!och!detta!

samtal!plötsligt!upphör,!tar!tiden!en!paus!(jämför!Stenberg!2011:!16).!Det!är!svårt!att!

avgöra!orsaken!till!varför!så!sker.!Är!det!på!grund!av!att!man!trampat!någon!på!en!

osynlig!tå?!Är!det!för!att!personen!i!fråga!plötsligt!har!fått!något!annat!att!göra?!Eller!är!

den!plötsliga!tystnaden!bara!ett!sätt!att!visa!att!man!håller!om!att!frågan!nu!är!utagerad?!

I!avsaknad!av!fysisk!kontakt!med!medspelaren!hänvisas!spelarna!till!sin!egen!tänkta!

föreställning!om!vad!som!sker!i!rummet.!Tiden!kan!ge!upphov!till!missförstånd!och!
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svårigheter!att!förstå!varandra!i!den!virtuella!verkligheten,!eftersom!det!tänkta!rummet,!

som!den!ena!spelaren!uppfattar!det!som,!inte!nödvändigtvis!passar!in!i!medspelarens!

fysiska!verklighet.!

!

I!tiden!mellan!händelserna!i!spelet!skapas!kontakter!mellan!spelarna!och!det!skojas!och!

diskuteras!friskt,!främst!om!händelser!i!spelet,!men!också!om!vad!som!händer!utanför!

spelet.!Väntan!är!en!del!av!tiden.!Onlinespel!verkar!ofta!bestå!av!en!oändlig!väntetid!som!

går!ut!på!att!uthärdas!och!i!denna!väntan!skapas!sociala!kontakter.!Väntan!verkar!vara!

en!gemensam!faktor!i!de!flesta!strategi!och!rollspels!världar!på!nätet.!Stenberg!använder!

ordet!tråkig!om!den!ständiga!väntan!han!upplevde!i!World!of!Warcraft!(Stenberg!2011:!

25).!

!

!Vilken!betydelse!väntan!har!på!människor!i!olika!situationer!talar!Ehn!och!Löfgren!om!

när!de!skriver!om!väntans!paradoxer.!”Det!visar!sig!att!dröjsmål!av!olika!slag!har!

oväntat!stor!betydelse!för!hur!människor!ser!på!sig!själv,!sina!möjligheter!och!relationer!

till!andra”(!Ehn!&!Löfgren!2007:!72).!Detta!visar!också!Stenberg!när!det!gäller!spelet!

World!of!Warcraft,!att!i!tiden!som!består!av!väntan!skapas!sociala!kontakter!(Stenberg!

2011:!48)!och!konflikter.!I!Four!Kingdoms!finns!det!ständigt!konflikter!och!för!att!

bemästra!dem!har!man!försökt!skapa!regler!för!hur!spelet!ska!spelas!på!ett!sätt!som!gör!

att!man!undviker!dessa.!Hur!dessa!regler!ska!se!ut!och!utformas!är!en!del!av!spelet!som!

spelarna!själv!skapar!och!som!inte!speltillverkarna!har!någon!makt!över.!

!

Den!relativa!tiden!i!spelet!påverkar!även!när!det!gäller!utformningen!av!hur!och!när!

man!får!leka!i!spelet.!Reglerna!är!inget!som!är!stipulerade!av!speltillverkaren,!utan!

uppstår!i!samverkan!mellan!allianserna.!!

!

Varje!allians!har!en!”Allians!beskrivning”!om!vilka!regler!som!följs!av!deras!spelare,!och!

ibland!uttalas!även!vad!som!förväntas!av!andra!allianser!i!spelet.!En!av!de!största!

allianserna!i!spelet,!Dominators,!skrev!följande!om!vilka!regler!som!gäller!hos!dem:!

! !

Welcome!to!Dominators.!We!are!an!independent!alliance!and!our!ambition!is!to!play!fair!

and!have!fun.!We!perform!and!welcome!single!and!random!attacks.!Attacks!08:00!3

24:00.!No!attacks!on/from!villages!or!burning!castles.!No!attacks!on!OP.!No!stealing!of!
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villages!or!OP.!Lvl!70!ok!to!attack!315!lvl!(castle!must!be!red).!Players!up!to!lvl!70+310!

lvl.!In!case!of!incoming!nightattacks,!massattack!or!attacks!on!OP!we!strike!back!in!the!

same!way!!

(hämtad&30&oktober&2015&ur&Dominators&alliansbeskrivning&i&spelet&Four&Kingdoms&

utgiven&av&Good&Games&studios)&

!

Ur!alliansbeskrivningen!framkommer!det!att!tid!är!en!väsentlig!del!av!ett!beteende!i!

spelet!som!man!uppfattar!som!rent!spel.!Tiden!när!man!får!attackera!begränsar!

alliansen!till!en!sådan!tid!som!anses!vara!human,!och!att!spelaren!som!blir!anfallen!då!

kan!förväntas!vara!vaken.!Nattliga!anfall!mellan!12!och!8!anses!inte!som!rent!spel.!I!

spelet!tar!det!mycket!tid!i!anspråk!att!hitta!resursbyar.!Det!kan!ta!veckor!och!månader!

innan!en!by!(villages)!hittas.!Att!bygga!utposter!(OP)!tar!även!det!månader!i!anspråk.!

Därför!skyddas!sådana!extra!mycket,!och!i!t.ex.!Dominators3alliansen!tillåts!inte!

medlemmarna!att!attackera!sådana!och!brott!mot!denna!regel!anses!inte!som!fair&Play!

(rent!spel).!!

!

Att!anfalla!andra!från!en!by!anses!inte!som!rent!spel!eftersom!dessa!kan!ligga!mycket!

nära!andra!spelares!slott,!och!genom!att!först!transportera!trupper!dit,!är!det!möjligt!att!

anfalla!andra!därifrån!med!mycket!kort!varsel.!I!vanliga!anfall!kan!en!attack!mot!en!

motspelare!synas!lång!tid!på!förhand!(ca!1!timme)!innan!den!når!fram.!Under!den!tiden!

hinner!man!både!få!förstärkning!av!medspelare!och!kan!bygga!upp!sitt!försvar.!Ett!anfall!

från!en!by!kan!ta!några!minuter,!och!är!därför!svårare!att!försvara!sig!mot.!Genom!att!

uttala!regler!i!vilka!man!förbjuder!sådana!anfall!försöker!man!behärska!tiden!i!spelet,!

och!uppfattningen!om!vad!som!är!rätt!och!fel!i!leken.!Ehn!och!Löfgren!skriver:!”Den!mest!

centrala!dimensionen!av!väntan!är!kanske!förhållandet!till!tidens!gång!och!hur!den!

uthärdas!eller!påskyndas”(Ehn!&!Löfgren!2007:!73).!I!det!här!fallet!försöker!man!

förhindra!de!fördelar!som!ett!snabbt!anfall!ger.!Väntetid!är!en!vän!som!går!att!använda!

till!ens!fördel!i!leken.!Genom!att!stipulera!regler!om!tiden,!och!om!vad!som!är!rent!spel!

och!vad!som!inte!är!det,!använder!man!den!som!ett!medel!att!bestämma!över!andra.!
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!

!

4!Spelet!och!berättelser!
!
I!gemenskaper!på!nätet!är!språket!mer!än!konventionell!text!eftersom!

kommunikationen!främst!förs!genom!olika!former!av!text,!bilder!och!andra!

uttrycksformer.!Jag!kommer!i!det!här!avsnittet!främst!att!uppehålla!mig!vid!den!

konventionella!texten,!även!om!man!kan!i!en!vidare!bemärkelse!också!hävda!att!även!

bilder!kan!läsas!som!en!form!av!text!(Howells!&!Negreiros!2012:!1).!Symboler!och!bilder!

tar!jag!upp!i!ett!annat!avsnitt!av!avhandlingen.!!

!

Språket!i!textformat!är!ett!betydelsefullt!verktyg!för!att!forma!och!kommunicera!

rummet,!att!skapa!relationer!och!förmedla!kulturellt!värdefulla!värderingar!i!virtuella!

världar.!Kommunikationen!i!det!virtuella!rummet!bygger!i!hög!grad!på!det!skrivna!

ordet,!utan!att!deltagarna!ser!eller!hör!varandra!på!annat!sätt.!Det!spatiala!kan!formas!

av!många!olika!former!av!text.!Ann3Charlotte!Palmgren!visar!i!sin!avhandling!på!hur!

texten!har!en!tydlig!sammankoppling!till!kroppslighet,!när!hon!analyserade!bloggtexter!

som!handlade!om!flickors!syn!på!sig!och!sina!kroppar!(Palmgren!2014:!40).!Genom!

stilistiska!metoder!i!texten!tar!skribenterna!plats!och!uttrycker!kroppslighet.!

!

Lefebvre!framhåller,!liksom!många!andra!forskare,!att!språket!inte!ska!begränsas!till!ord!

och!fraser!utan!också!inbegripa!olika!icke3verbala!sätt!att!kommunicera!(Lefebvre!1991:!

131)!som!symboler!och!tecken!(Barthes!2012:!53).!Som!i!de!flesta!andra!virtuella!

gemenskaper!används!ofta!emotikoner!i!den!textuella!kontakten!med!andra!i!

chattforumet!för!FK3spelare.!Emotikoner!är!tecken,!eller!ett!ideogram,!en!glyf!eller!en!

kombination!av!flera!tecken!som!illustrerar!en!sinnesstämning!(Palmgren!2014:!169).!

De!är!ett!sätt!att!förkroppsliga!känslor,!men!också!ett!sätt!att!göra!kommunikationen!

mera!social!och!personlig!i!ett!övrigt!kroppslöst!medium!(ibid!156).!Genom!texten!och!

typograferingen!av!den!formas!space.!!

!

För!att!illustrera!hur!mångfacetterad!kommunikationen!inom!spelet!FK!kan!vara,!tar!jag!

ett!exempel!från!en!händelse!i!spelet!FK!i!början!av!februari!2016.!!Bakgrunden!till!

följande!utdrag!ur!alliansen!Dark!Auroras!spelarchatt!på!Kakao!är!att!två!av!de!starkaste!
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medlemmarna!har!lämnat!alliansen.!När!medlemmarna!lämnade!alliansen!tog!en!av!dem!

med!sig!en!huvudstad.!Att!inneha!en!huvudstad!i!spelet!innebär!att!alla!i!alliansen!kunde!

skaffa!s.k.!Kings!Guard,!det!vill!säga!soldater!med!extra!försvars3!och!anfallsbonus.!

Staden!gör!även!att!alla!i!alliansen!får!extra!matranson!för!sina!soldater.!En!huvudstad!

ses!som!en!gemensam!resurs!för!en!allians!även!om!den!ägs!formellt!av!en!av!spelarna!i!

alliansen.!Genom!att!förlora!huvudstaden!gick!en!viktig!fördel!i!spelet!förlorad!för!

alliansen.!Händelsen!utlöser!en!mängd!känslor!bland!spelarna.!Ett!att!av!sättet!att!visa!

att!den!var!en!resurs!som!ägs!av!hela!alliansen,!och!inte!en!individuell!spelare,!var!att!

förankra!huvudstadens!plats!i!historien!(Bild!7).!

!

!

(Bild!7.!!Dark!Auroras!familjechat!10!feb!2016)!

!

Historien!om!vad!som!hänt!tidigare!i!spelet!är!ett!viktigt!sätt!att!stöda!spelarens!

uppfattning!om!vem!som!ägde!huvudstaden!och!befästa!den!som!en!kollektiv!ägodel.!

Minnen!innehåller!inte!endast!händelser,!de!består!av!rester!av!olika!begrepp!

uppfattningar!och!tankebyggnader!varifrån!händelserna!uppstått.!Rummets!

transformation!förmedlas!genom!minnet,!hävdar!Crang!(Crang!2000:!150).!Han!anser!

att!minnet!är!ett!centralt!element!för!att!ge!rummet!dess!form.!Minnet!sammanfogar!det!

som!händer!nu!med!det!som!hänt!förr!och!ger!aktuella!händelser!dess!betydelse.!Rent!

tekniskt!ger!spelet!enbart!utrymme!för!att!den!som!tar!en!resurshuvudstad,!och!lyckas!

hålla!den,!också!är!ägaren!till!den.!Utan!den!gemensamma!historien!av!krig!och!

konflikter!mellan!alliansen!hade!staden!mist!en!stor!del!av!sin!betydelse.!Världen!hade!

varit!”dead!and!undramatic/…/!space”,!som!Tanya!Krzywinska!uttrycker!det!angående!
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hur!landskapet!i!World!of!Warcraft!hade!varit!utan!den!historia!som!spelarna!ger!det!

virtuella!landskapet!(Krzywinska!2008:!134).!!

4.1!Berättelser!som!skapar!rummet!
!
Henri!Lefebvre!visar!på!att!alla!social!space!är!en!produkt!av!en!process,!vilken!i!sin!tur!

ger!upphov!till!historia.!Historia!i!sin!tur!formar!olika!berättelser!som!skapar!

uppfattningen!om!rummet.!Lefebvre!beskriver!historiens!roll!för!att!skapa!

uppfattningen!om!det!rumsliga!som:!”leaving!their!inscriptios!upon!the!writing3table,!so!

to!speak,!of!space”!(Lefebvre!1991:!110).!

!

Det!är!främst!de!gemensamma!berättelserna!och!minnena!som!engagerar!spelarna!i!FK.!

Speltillverkarens!berättelser!blir!sällan!kommenterade,!något!som!visar!att!också!

avsaknaden!av!ord!är!en!viktig!del!av!hur!rummet!skapas.!Betydelse!kommer!ur!text!

men!bildas!i!tystnaden!och!avsaknaden!av!ord.!När!det!gäller!den!underläggande!

berättelsen!som!formas!av!speltillverkaren!blir!tystnaden!en!form!av!markering!från!

användarens!sida!att!denna!berättelse!inte!har!någon!större!betydelse!för!deltagandet.!

Varje!gång!man!loggar!in!eller!deltar!i!ett!evenemang!delger!spelet!en!ramberättelse!

kring!vad!som!sker!i!spelet.!Berättelsen!som!speltillverkaren!författat!kretsar!kring!olika!

stilistiska!figurer!som!prinsessor,!monster!och!andra!fiktiva!figurer,!som!avser!att!ge!en!

medeltida!bakgrundskaraktär!till!spelet.!De!är!grundade!på!stereotypa!föreställningar!

om!hur!denna!tid!i!historien!såg!ut.!Hjältedåd!och!krig!är!den!underliggande!berättelsen!

i!spelet!FK.!Historien!kommer!fram!i!små!berättelser,!i!form!av!enstaka!rutor!med!någon!

figur!som!kommer!med!en!kort!kommentar!till!en!uppgift!och!bakgrund!för!händelsen,!

eller!framför!ett!hot!mot!spelaren!på!grund!av!någon!uppgift!som!blivit!genomförd!(bild!

8).!!

!
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!

(Bild!8.!Exempel!på!berättelse!som!speltillverkaren!generar!22!februari!2016)!

!

Arthur!Asa!Berger!skriver!att!bilder!som!står!ensamma!i!allmänhet!inte!kan!betraktas!

som!en!berättelse!(Berger!1997:!3),!däremot!kan!olika!bildsekvenser!ses!som!

berättelser,!eftersom!de!har!en!början!och!ett!slut!vilka!förmedlar!ett!budskap.!Bild!nr!8!

ingår!i!en!frekvens!av!uppmaningar!att!bygga!ut!slottet!för!att!få!mera!mat.!Prinsessan!är!

först!vacker!och!elak,!sedan!tjock!och!dum,!och!till!sist!vacker!och!snäll,!beroende!av!

spelarens!framsteg.!Det!förutsätts!att!spelaren!är!manlig!och!att!personen!som!man!

belönas!med!är!prinsessa.!Det!sexistiska!i!detta!sätt!att!kvinnor!och!det!kommer!jag!inte!

att!beröra!här!(jämför!Hilde!G.!Corneliussen!(2008)!analys!om!könsroller!spelet!World!

of!Warcraft)!Den!här!formen!av!berättelser!kommenteras!aldrig!av!spelare.!Istället!är!

det!de!egna!berättelserna!som!engagerar!och!påverkar!känslor.!

!

Peder!Stenberg!skriver:!”Klart!är!dock!att!om!man!ställer!speltillverkarens!berättelse!

mot!den!mening!som!genereras!av!och!i!spelarkulturen!så!är!de!förprogrammerade!

berättelserna!av!ringa!betydelse”!(Stenberg!2011:!29,!jämför!MacCallum3Stewart!

2008:39).!Även!om!Stenberg!menar!att!detta!inte!är!en!allmängiltig!tendens!i!spelet!

World!of!Warcraft,!vill!jag!däremot!påstå!att!i!Four!Kingdom!är!detta!allmängiltigt.!I!FK!

är!det!de!personliga!och!gemensamma!berättelserna!som!gör!spelet!intressant!och!

meningsfullt,!inte!de!NPC3baserade!berättelserna!som!redigerats!in!i!spelet!av!

tillverkaren.!NPC!står!för!Non3Player!Character,!det!vill!säga!en!del!av!spelet!som!styrs!

av!en!förprogrammerad!algoritm,!som!kan!ses!i!kommunikationen,!eller!avsaknad!av!

sådan!mellan!spelarna.!!

!
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De!få!gånger!spelarna!kommenterar!speltillverkarens!ramberättelse!är!det!för!att!

ironisera!eller!kritisera.!När!spelet!i!en!pop3up!ruta!uppmanade!alla!att!skaffa!en!

välutrustad!slottsvakt,!antydde!till!exempel!en!spelare!att!det!fanns!en!sexuell!

undermening!i!denna!uppmaning!(Bild!9).!Kommentaren!utlöste!en!skämtsam!debatt!

om!vad!som!avses!med!ordet!välutrustad,!och!stället!för!att!ta!spelets!berättelse!på!

allvar!drev!man!med!spelets!sätt!att!uttrycka!sig.!!Skämten!på!programmets!kostnad!och!

avsaknaden!av!intresse!för!det!som!uppfattas!som!spelets!berättelse!och!kan!delvis!

tolkas!som!det!som!en!del!i!det!som!Stenberg!kallar!”konflikten!om!vem!spelet!

egentligen!tillhör”!(Stenberg!2014:!152).!Genom!berättelser!och!skämt!gör!man!ett!

ställningstagande!över!vad!som!anses!viktigt!och!vad!som!anses!oväsentligt!i!spelet.!Det!

blir!en!form!av!den!författares!död!som!Foucault!skriver!om,!där!upphovsmannen!inte!

längre!har!kontroll!över!hur!den!egna!berättelsen!används!(Foucault!1979:!101,!102).!

Det!är!användarna!som!skapar!berättelser!som!är!viktiga,!alla!andra!verkar!påtvingade!

och!krystade.!

!

(Bild!9.!Allianschatt!Kakao!30!januari!2015)!

!

Diskussionen!som!följde!efter!uppmaningen!om!slottsvakten:!

Sabi!–!Ja!

Sabi!.3!C!is!doomed!

Duran!–!Skrattande!smily!
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Payback!–!3!cm!is!to!small!C!what!ever!clara!sy!:3O!

Clara!–!Hahaha!

Bernt!3!She!says!”hahaha”.!Prolly!ok!enough!;3P!

Creator!–!Well!I!do!have!a!tongue!like!a!ferret…!

Payback!–!:3D!

r0n9!–!Small!penised!men!can!still!be!well!equipt,!i!fits!placed!benneth!a!mighty!belly!

and!in!front!of!some!courageus!balls.!

!

Berättelserna!har!en!viktig!funktion!i!den!virtuella!världen!eftersom!det!är!ett!sätt!att!

inte!bara!placera!saker!på!sin!rätta!plats!i!ett!sammanhang,!utan!ett!sätt!att!dra!gränser!

för!hur!och!på!vilket!sätt!spelet!bör!uppfattas.!Berättelsen!blir!det!som!Crang!kallar,!en!

topografisk!definition!av!space!(Crang!2000!s!146).!!

4.2!Brutna!berättelser!
!
I!chatten!finns!det!en!mängd!exempel!på!det!som!Lena!Marander3Eklund!skriver!om!

som!brutna!berättelser!(Marander3Eklund!2000:!30).!Det!är!berättelser!som!inte!är!

fullständiga,!utan!som!lämnas!öppna!och!som!endast!kan!förstås!i!en!kontext.!De!som!tar!

del!av!berättelsen!förväntas!uppfatta!betydelsen!av!dem!som!en!berättelse!som!ingår!i!

ett!större!kollektivt!minne,!eftersom!det!virtuella!rummet!inte!är!ordnat!i!ämnen!eller!

uppdelat!kronologiskt.!Berättelserna!blir!mera!likt!en!anslagstavla!i!ett!hem,!där!olika!

ämnen!samsas!bredvid!varandra,!och!olika!människor!sätter!upp!det!de!anser!vara!

viktigt!(Kaijser!2010:!61).!Därmed!utgör!också!berättelserna!i!chatten!nästan!

uteslutande!av!sådana!brutna!berättelser,!som!kräver!förkunskap!för!att!förstå!

innebörden!i.!!

!

När!jag!började!spela!Four!Kingdoms!2014!fanns!det!en!spelare!med!som!kallade!sig!

”Lise”.!För!många!blev!hennes!namn!sinnebilden!för!det!som!kallas!fair!play,!ett!sätt!att!

spela!som!gör!spelet!rent!eller!rättvist.!Vad!hon!gjorde,!och!det!hon!stod!för!blev!en!

kollektiv!berättelse!som!deltagarna!förväntades!känna!till.!Från!tid!till!annan!dök!

hennes!namn!upp!i!olika!sammanhang.!Det!fanns!spekulationer!om!under!vilket!

pseudonym!hon!för!närvarande!spelade.!Spelare!som!var!framgångsrika!och!steg!snabbt!

uppfattades!ibland!vara!en!ny!”Lise”.!!En!spelare!gjorde!ett!eget!konto!på!Kakao!där!han!

kallade!sig!”Lise”!och!spelade!en!roll!där!han!låtsades!vara!henne!(Bild!10).!!
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!

Med!några!få!ord!och!utan!närmare!förklaring!kom!det!fram!vad!som!avsågs.!Alliansen!

Dark!Aurora!tog!klart!avstånd!från!alla!regler!och!Fair!Play.!Redan!i!sitt!namn!visade!att!

de!inte!ville!spela!efter!några!s.k.!rena!regler.!Namnet,!skämten!och!andra!antydningar!

om!”Lise”!blev!en!bruten!berättelse,!en!berättelse!som!gav!betydelse!endast!till!de!som!

förstod!och!som!själva!var!en!del!av!den!kontext!den!uppstått!i.!

!

!

(Bild!10.!Bild!ur!Dark!Auroras!familjechat)!

!

Både!när!det!gäller!den!välrustade!slottsvakten!och!berättelsen!om!Lise!är!humorn!ett!

viktigt!inslag.!Att!använda!skämt!i!en!berättelse!är!ett!effektivt!sätt!att!ta!ståndpunkt!för!

eller!emot!något,!eller!att!förmå!människor!att!ta!ståndpunkt.!!

!

Att!ironisera!om!den!välrustade!slottsvakten!blir!en!form!av!avståndstagande!till!

programtillverkarens!oförmåga!att!uttrycka!sig,!eftersom!man!ofta!är!av!den!meningen!

att!speltillverkaren!är!ute!efter!pengar!och!gör!uppdateringar!hafsigt!och!utan!att!ge!

tillbaka!kvalitétsprodukter.!I!fallet!med!Lise!är!humorn!ett!sätt!att!motstå!de!regler!i!

spelet!som!kallas!Fair!play!regeln.!Lise!anses!allmänt!vara!upphovet!och!skaparen!av!

dessa!regler.!Rollspelaren!agerar!Lise!och!uppger!sig!vara!trött!på!regler,!och!vill!istället!
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bli!medlem!i!Dark!Aurora,!en!allians!som!på!så!sätt!allieras!från!tvånget!att!följa!fair!play!

regler.!I!båda!fallen!är!skämten!sexuellt!färgade.!På!så!sätt!framhävs!det!att!man!har!

förödmjukat!motståndaren.!Samtidigt!ger!sexualiteten!i!skämtet!ett!intryck!av!intimitet.!

Fräcka!vitsar!berättar!man!åt!vänner!som!förstår!dem,!och!de!blir!ett!verktyg!för!att!

bekräfta!grupptillhörigheten.!Ulf!Palmenfelt!ser!publicerandet!av!sexuellt!anspelande!

vitsar!i!tidningar!som!en!kollektiv!dialektisk!process!(Palmenfelt!2007:!53).!Det!är!en!

beskrivning!som!även!kunde!passa!in!på!deltagarna!i!spelchatten!från!spelet!FK.!Efter!ett!

inlägg!där!en!spelare!klagade!på!de!många!sexuellt!anspelande!skämten!i!chatten!

svarade!en!annan:!”Låt!folk!skriva!vad!de!vill!i!chatten,!det!skapar!gemenskap”.!Sexuellt!

anspelande!skämt!inom!gruppen!kan!vara!kontroversiella!och!alla!anser!dem!inte!som!

passande.!Delvis!kan!det!bero!på!deras!tvingande!karaktär.!Skämt!kan!tjäna!olika!syften.!

Enligt!Asa!Berger!vara!ett!sätt!att!tvinga!människor!att!göra!något!(Berger!1997:!164).!

Sexuellt!anspelande!skämt!kan!ses!som!ett!sätt!att!inkräkta!på!andras!privatliv,!att!

tvingas!ta!del!i!andras!fantasier!om!sex!även!om!man!inte!önskar!det.!Svaret!i!chatten!på!

uppmaningen!att!låta!folk!skriva!vad!de!vill,!blev:!!

!

”Det!finns!en!separat!xxx!chat!just!för!den!typen!av!innehåll.!Dom!som!vill!

vädra!sina!xxx!idéer!m.m.!bör!ansöka!dit!genom!tezzi!för!hon!kan!bjuda!in!

där!osv.!Den!chatten!skapades!för!att!den!vanliga!chatten!ska!vara!befriad!

från!oväsentligt!chattande!om!xxx!material!till!hänsyn!för!dom!som!bedriver!

sitt!spelande!på!ett!seriösare!plan.!Så!vill!ni!in!i!den!chatten!så!säger!ni!till,!i!

övriga!chattar!diskuteras!endast!speltaktik!m.m.!samt!normalt!skämtande!

naturligtvis”.!Diggler!29!februari!2016!

!

Skribenten!hade!en!klart!negativ!syn!på!sexuellt!anspelande!texter.!De!visade!inte!

hänsyn!och!de!var!inte!seriösa.!Att!prata!om!sex!var!något!som!var!”xxx”!och!inte!

normalt.!I!tre!meningar!visade!personen!att!detta!inte!var!något!som!hörde!hemma!i!

chatten!som!uppfattades!som!allmän.!!Resultaten!bland!alliansens!medlemmar!blev!ett!

massivt!uttåg!ur!chatten.!Av!reaktionerna!innan!kan!man!se!att!man!inte!reagerade!

direkt!på!frågan!angående!sexuella!kommentarers!varande!eller!icke!varande,!utan!på!

själva!censuren!och!det!som!man!uppfattade!som!begränsning!av!rörelsefrihet.!Lek!har!

en!viktig!närhet!till!frivillighet!och!egenskapen!frihet!(Huizinga!2014:!7),!något!som!
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också!Huizinga!understryker!när!han!beskriver!vad!det!är!som!gör!leken!meningsfull!för!

deltagarna.!När!spelarnas!frihet!hotades!i!FK!valde!många!att!lämna!alliansen.!

Berättelser!i!skämtsam!form!bygger!i!allmänhet!på!någon!annans!material,!skriver!

Berger.!Det!är!en!performans!på!något!som!någon!annan!gjort!(ibid:165).!I!det!här!fallet!

gör!man!sig!lustig!över!spelet,!som!är!speltillverkarens!produkt,!och!de!regler!som!Lise,!

en!annan!spelare,!anses!ha!hittat!på!och!som!anses!påtvingande.!Skämtet!blir!ett!sätt!att!

skilja!på!de!och!vi.!!

!

5!Det!privata!och!det!offentliga!

Spelarna!delar!då!och!då!med!sig!av!privata!berättelser.!Berättelser!i!olika!format!

stärker!sammanhållningen!i!gruppen.!De!små!berättelserna!bildar!en!gemensam!

historia.!Följande!berättelse!delade!en!spelare!med!sig!när!han!återvände!till!sin!allians!

efter!en!längre!tids!frånvaro.!Medspelarna!kom!ihåg!honom,!och!önskade!honom!

välkommen.!När!de!frågade!var!han!varit,!och!om!han!tröttnat!på!spelet,!gav!han!

följande!berättelse!som!svar!(Bild!11):!

!

!

(Bild!11.!Gruppchatt!i!Kakao!20!februari!2016)!

!

Det!här!är!ett!exempel!på!en!av!många!berättelser!som!fungerar!som!bindemedel!mellan!

spelarna.!Stenberg!skriver!om!sin!upplevelse!när!han!slutade!spela!WoW.!

!

Jag!sa!inte!något!till!mina!medspelare!om!att!jag!skulle!sluta.!Och!nu!talar!

jag!om!människor!jag!spenderat!hundratals!timmar!med.!Människor!som!

ställt!upp!för!mig!precis!som!jag!ställt!upp!för!dem!–!människor!som!gett!



! 54!

mig!gåvor!och!berättat!om!sin!cancersjuka!mamma.!Människor!som!i!alla!

relevanta!avseenden!kvalificerar!sig!till!vänner.!(Stenberg!2014:!1)!

Att!dela!med!sig!av!personliga!berättelsen!är!ett!sätt!att!binda!ihop!gruppen!man!

tillhör!i!spelet!och!göra!den!till!den!plats!där!man!har!sina!vänner.!

5.1!Anonymitet!
!
Spelet!FK!tillåter!en!spelare!att!förbli!anonym,!även!om!begreppet!anonymitet!i!virtuella!

världar!är!ett!relativt!begrepp!i!den!meningen!att!man!egentligen!aldrig!är!anonym.!

Henen!Nissenbaum!hävdar!att!man!är!osynligt!stämplad!med!en!streck3kod!

(Nissenbaum!2010:!28)!så!fort!man!går!ut!på!internet.!Med!detta!menar!hon!att!

begreppet!privatliv!på!nätet!är!något!som!är!något!som!inte!existerar,!alla!handlingar!

lämnar!spår!som!går!att!spåra.!Detta!gäller!inte!bara!information!om!när!och!var!man!

använder!datorn.!Den!information!som!man!lämnar!ut!om!sig!själv!är!minst!lika!viktiga.!

Att!identifiera!en!person!på!nätet!inbegriper,!enligt!EU:s!direktiv!för!datasäkerhet,!

”personal!data!shall!mean!/…/factors!specific!to!his!physical,!physological,!mental,!

economic,!cultural!or!social!identity”(ibid:!4).!!

!

Ett!sådant!flöde!av!immateriell!information!kommer!fram!i!en!mängd!forum!på!nätet!där!

människor!samlas,!diskuterar!och!delger!information!om!sig!själva,!medvetet!eller!

omedvetet.!En!fråga!på!nätet!om!att:!”Pluggar!du?”!(Kakao!19!februari!2015)!och!svaret!

på!den!”Universitetet!i!Stavanger!!”,!är!små!pusselbitar!i!bilden!som!medspelare!får!av!

personen.!I!flödet!av!information!blir!de!små!delarna!betydelsefulla!och!bygger!upp!en!

bild!av!deltagarna,!vem!de!är!och!vad!de!är.!Att!vara!anonym!på!nätet!är!en!illusion.!

Inget!space!försvinner!helt!och!spåren!av!de!som!byggt!den!finns!alltid!kvar!(Lefebvre:!

1991:412),!skrev!Lefebvre!redan!innan!man!kände!till!de!tekniska!möjligheterna!som!

skulle!komma!att!spåra!människor!genom!digitala!fotspår.!Han!hävdar!att!all!mänsklig!

aktivitet!i!konstruktionen!av!space!lämnar!spår,!om!än!inte!alltid!fysiska!spår.!Åsikter,!

bilder,!och!andra!immateriella!ting!som!bygger!upp!space!kanske!raderas!på!en!dator,!

men!kopieras!genom!en!skärmbild!till!en!annan.!I!en!virtualiserad!post3modern!värld!är!

detta!mer!sant!än!någonsin!förr.!!Det!man!säger!i!kommunikation!med!andra!ger!en!bild!

av!en!själv!och!bygger!upp!uppfattningen!om!en.!

!
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Genom!att!studera!konversationen!i!chatten!går!det!att!få!en!mängd!mikroinformation!

om!människor!som!kan,!om!någon!verkligen!så!vill,!leda!till!identitetsidentifiering!

utanför!nätet.!Små!bitar!av!personlig!information!går!att!foga!till!en!bild!av!personen!

bakom!pseudonymen.!Efter!en!tids!spelande!kan!spelarna!känna!till!vem!som!är!från!

Norrland,!att!en!spelare!tyckte!om!semlor,!att!någon!är!polis,!en!annan!är!soldat,!och!att!

det!finns!en!spelare!som!arbetar!natt!på!ett!hotell.!!Det!är!små!personliga!uppgifter!som!

skapar!uppfattningen!om!medspelarna.!

!

Från!tid!till!annan!kommer!ibland!frågan!i!chatten!om!vilket!yrke!man!har.!Ibland!svarar!

spelare!på!frågan!och!utifrån!svaret!kan!jag!säga!att!jag!har!spelat!med!en!polis,!en!el3

ingenjör,!en!yrkesmilitär,!en!studerande!från!universitetet!i!Stavanger,!o.s.v.!Av!olika!

kommentarer!har!man!fått!inblick!i!deras!privata!liv.!Någon!har!suttit!och!spelat!på!

arbetet,!ganska!ofta!har!det!hänt!att!någon!sagt!att!de!kört!bil!samtidigt!som!de!spelat,!

en!spelare!blev!kallad!kung!av!dass!eftersom!han!alltid!låste!in!sig!på!toaletten!när!han!

skulle!uppgradera!eller!göra!en!uppgift!i!spelet.!!!!

5.2!Namn!och!identitet!
!
Charlotte!Hagström!har!forskat!om!namn,!och!betydelsen!av!namn,!i!World!of!Warcraft!

(Hagström!2008.!2011).!Hon!skriver!att!namn!är!kulturellt!universella!och!att!det!är!

svårt!att!föreställa!sig!en!värld!utan!möjlighet!att!identifiera!individer,!djur!och!annat!

med!namn!(Hagström!2008:!265).!Jag!har!inte!analyserat!spelarnamnen!på!sådant!sätt!

som!Hagström!gjorde!i!World!of!Warcraft.!Däremot!har!jag!försökt!se!hur!grupper!

identifierar!sig!genom!att!namnge!sina!allianser.!!

!

Four!kingdoms!är!ett!spel!som!är!uppbyggd!på!ett!sådant!sätt!att!spelarna!uppmuntras!

till!att!ansluta!sig!till!en!allians.!Utan!en!sådan!tillhörighet!blir!spelarna!utsatta!för!

attacker!och!har!svårt!att!uppgradera!sina!slott.!Alliansmedlemmarna!stöder!och!hjälper!

varandra!med!soldater!och!resurser.!Konnotationerna!man!får!från!alliansernas!namn!

kan!vara!skiftande,!men!för!det!mesta!finns!det!krigiska!kopplingar!till!namnet.!Många!

kallar!sig!gärna!för!krigare,!soldater!eller!andra!grupper!som!man!kan!associerar!med!en!

krigisk!grupp!som!t.ex.!karolinerna.!Av!de!1180!alliansnamn!jag!gick!igenom!december!

2015!(Alliansnamn!dokument)!ingick!ordet!viking!i!29!av!dem.!I!alla!alliansnamn!där!de!

nordiska!länderna!nämns,!inklusive!Finland,!finns!en!namnkombination!där!det!ingår!
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benämningen!viking.!Viking!används!inte!som!en!historisk!benämning!utan!främst!som!

en!symbol!för!att!spelets!krigiska!natur!ska!framgå!av!namnet.!Vikingar!blir!en!symbol!

för!det!krigiska!i!spelet.!

!

Av!alliansnamnen!refererar!193!stycken!till!någon!form!av!nationalitetstillhörighet.!Jag!

har!även!räknat!in!Europa!som!en!form!av!nationalitet.!Att!en!grupp!vill!visa!att!man!är!

finländare!i!sitt!namn!är!vanligast!bland!alla!grupper.!Hela!66!allianser!har!någon!form!

av!ordet!Finland!i!sina!alliansers!namn.!Suomen&pojat!och!Finnish&castles!är!olika!

versioner!av!finländska!allianser.!En!allians!kallar!sig!helt!enkelt!Suomi.!!

!

Att!baka!in!någon!form!av!hänvisning!till!nationalitet!exkluderar!en!del!av!spelarnas!

önskan!att!ansluta!sig!till!alliansen.!Få!svenskar,!förutom!möjligen!sådana!som!har!finska!

rötter,!vill!tillhöra!en!allians!som!kallar!sig!Suomi.!Däremot!behöver!detta!inte!betyda!att!

ett!nationalitetsnamn!alltid!utesluter!spelare!av!en!annan!nation!att!ansluta!sig.!I!den!

första!alliansen!jag!tillhörde,!som!hette!Svea&riket,!fanns!åtminstone!två!medlemmar!som!

kommunicerade!på!finska.!Varför!de!tillhörde!en!allians!som!så!distinkt!hänvisade!till!

Sverige!är!svårt!att!säga,!men!att!ansluta!sig!till!en!grupp!som!kallar!sig!Suomi!innebär!

ofta!att!man!förväntas!tala!finska!i!spel3chatten,!och!språket!är!på!så!sätt!en!avgränsande!

faktor!för!de!som!tänker!på!att!ansluta!sig!till!alliansen.!Även!om!språket!ofta!är!

avgörande!när!det!gäller!finländare!som!spelar!spelet!är!ett!namn!som!For&dansker!i!sig!

en!tydligt!avgränsande!faktor,!och!gör!att!gruppen!per!automatik!väljer!bort!en!viss!typ!

av!spelare.!Däremot!kan!en!allians!med!ordet!Norden!i!ge!en!antydan!om!att!man!riktar!

sig!till!fler!nationaliteter!än!det!egna!landets.!Denna!geografiska!benämningen!återfinns!

18!gånger!bland!alliansnamnen.!Det!kan!innebära!att!gruppen!uppfattas!som!en!mera!

öppen!allians!för!spelare!var!än!de!än!befinner!sig!i!norden.!På!detta!sätt!kan!man!genom!

sitt!namn!dra!vissa!gränser!för!vem!och!vilka!man!önskar!spela!med.!

!

En!stor!grupp!av!alliansnamnen!visar!att!många!av!de!som!spelar!i!FK!också!spelar!

andra!spel!på!nätet.!Av!alla!1180!alliansnamn!hittade!jag!49!namn!som!på!något!sätt!

anknöt!till!andra!nätspel.!Det!finns!flera!alliansnamn!i!form!av!andra!spels!namn,!som!till!

exempel!alliansen!som!kallar!sig!”Call!of!Duty”.!Det!finns!olika!benämningar!som!

förekommer!i!WoW!och!som!återfinns!i!namnval.!Ett!sådant!är!till!exempel!iPown!och!ett!

annat!är!Monks."En!allians!kallar!sig!för!Guild,!engelska!för!skrå,!och!som!också!är!
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benämningen!på!en!grupp!av!spelare!som!samarbetar!med!varandra!i!spelet!World!of!

Warcraft.!Horde!är!ett!annat!WoW!inspirerat!alliansnamn!som!hänvisar!till!namnet!på!

en!av!de!två!stridande!fraktionerna!i!WoW!(Stenberg!2011:!177).!Om!man!googlar!olika!

alliansnamn!kan!man!finna!att!ordet!ofta!också!dyker!upp!som!spelarnamn.!"

!

Fantasy3litteratur!och!böcker!är!andra!inspirationskällor!när!man!bildat!alliansnamn,!

liksom!olika!TV3serier!och!filmer.!Young&Guns!finns!med,!liksom!tv3serien!S.H.I.L.D.!

Många!av!de!namn!som!återfinns!i!serier!har!som!tema!skräck!eller!fantasy.!Några!få!

alliansnamn!har!politisk!innebörd.!Ku&klux&klan!finns!som!alliansnamn,!vilket!kan!tyda!

på!en!rasistisk!livsåskådning.!Det!finns!även!motsatsen!i!alliansnamnet!Anti)Rasism."

"

Namn!med!historiska!konnotationer!är,!förutom!vikingarna,!även!Karolinerna!eller!

alliansen!Sparta&SPQR.!I!den!senare!har!man!fått!in!krigiska!element!både!från!den!

makedoniska!och!den!romerska!historien.!Krigiska!motiv!är!överhuvudtaget!något!som!

går!igenom!i!de!flesta!namn.!Ord!som!fight,!war!och!murder!i!alliansbeteckningarna!är!

ständigt!återkommande!ord,!som!pekar!på!spelets!krigiska!syfte.!Ett!par!allianser!har!

som!kontrast!tagit!ordet!fred!in!i!sitt!gruppnamn,!som!till!exempel!alliansen!Fredens&

duvor,!vilket!blir!ett!kontrasterande!namn!till!alla!krigiskt!associerande!epitet.!Det!finns!

en!allians!Farmville!med!i!spelet,!som!inte!heller!kan!uppfattas!som!krigiskt.!När!en!

spelare!skickat!s.k.!cryletter,!d.v.s.!personer!som!skriver!brev!och!klagat!på!den!som!har!

anfallit!dem!i!spelet,!är!svaret!ibland!att!de!ska!börja!spela!Farmville!istället!för!

strategispel,!eftersom!detta!spel!uppfattas!som!motsatsen!till!ett!krigsspel.!

!

Politik!och!kön!är!något!som!ibland!återspeglas!i!alliansernas!namn.!Pojkar&och&flickor!

heter!en!grupp,!och!namnet!kan!tyda!på!att!gruppen!är!öppen!för!både!män!och!kvinnor.!

Marköranvändningen!av!namnet!kan!lätt!uppfattas!som!ironiskt!menad.!Möjligen!kunde!

Me&naiset,!vara!en!grupp!som!enbart!önskar!kvinnliga!medlemmar.!Det!är!det!enda!

namnet!som!visar!att!gruppen!är!till!för!enbart!ett!genus.!Valen!av!alliansnamn!tyder!

annars!på!att!man!inte!segregerar!män!och!kvinnor.!Namnvalet!i!FK!är!annars!det!enda!

sättet!att!signalera!genus!till!motspelaren.!I!motsats!till!WoW!där!spelarna!av!spelet!

förväntas!välja!kön,!men!där!valets!enda!följd!är,!enligt!Stenberg,!estetiskt!(Stenberg!

2011:!34).!Man!kan!välja!ett!namn!som!kan!uppfattas!både!som!manligt!och!kvinnligt.!

Men!att!ta!ett!kvinnonamn!betyder!inte!nödvändigtvis!att!personen!bakom!namnet!
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verkligen!är!kvinna,!vilket!också!gäller!omvänt.!Jaget!i!spelet!har!möjlighet!att!vara!

könlöst,!eller!ge!sig!ut!för!att!vara!ett!annat!kön,!utanför!det!som!Donna!Haraway!kallar:!

”den!labyrint!av!dualismer!inom!vilken!vi!har!förklarat!våra!kroppar!och!våra!verktyg!

för!oss!själva”!(Haraway!2008:!224).!När!människan!kommunicerar!via!en!maskin!blir!

frågan!om!vad!som!är!hon!och!vad!som!är!han!mindre!relevant,!det!blir!lätt!i!en!virtuell!

miljö!en!kraftfull!otrogen!heteroglossi,!enligt!Haraway.!!

6!Text!i!FK!

Precis!som!andra!virtuella!rum!finns!det!en!mängd!stilistiska!praktiker!som!man!

använder!för!att!framhäva!det!man!anser!vara!viktigt!i!diskussionen.!Felstavningar,!

blandning!av!versaler!och!gemena!bokstäver!och!användningen!av!emotioner!är!några!

av!de!stilistiska!grepp!skribenterna!mer!eller!mindre!rutinmässigt!använder!för!att!höja!

rösten!eller!framhäva!känslor.!Palmgren!säger!att!sättet!att!i!texten!använda!en!

blandning!av!versaler!och!gemena!bokstäver!kan!uppfattas!som!att!personen!skriker.!

Men!hon!skriver!även!att!detta!kan!läsas!som!att!personen!tar!plats!och!som!en!form!av!

aktörskap!(Palmgren!2014:!82).!Det!är!en!tanke!som!är!intressant!och!återfinns!även!i!

spelchatten.!Men!här!finns!även!exempel!på!det!man!kunde!kalla!en!form!av!omvänt!

aktörskap!(Bild!12).!Skribenten!önskar!vid!det!här!tillfället!inte!själv!ta!plats,!utan!lyfter!

fram!en!annan!spelares!agerande!när!denna!lämnade!alliansen.!Genom!sitt!sätt!att!skriva!

jag!med!versaler!betonas!den!andra!spelarens!jag3centrerade!beteende!i!kontrast!till!hur!

man!bör!spela!i!grupp.!Spelaren!håller!sig!inte!till!reglerna!och!regelbrott!är!ett!allvarligt!

brott!mot!lekens!natur!(jämför!Huizinga!2014:!11).!Genom!den!typografiska!texten!vill!

han!framhäva!att!den!spelare!som!hävdat!att!Cap!(benämning!på!huvudstad!i!FK)!eller!

ett!torn!(benämning!på!en!mindre!resurs!i!FK)!är!spelarens!personliga!egendom!visar!en!

själviskhet!som!inte!passar!sig!i!ett!spel!där!man!in!stället!borde!tänka!på!alliansens!

bästa!framom!sin!egen.!Spelaren!ger!prov!på!en!form!av!underförstådd!social!

epistemologi,!där!man!antar!att!alla!borde!ha!samma!ontologiska!sätt!att!se!på!spelet!

(Gintis!2009:!xxi).!!

!
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!

(Bild!12).!Allians!chatt!12!februari!2016)!

!

6.1!Det!outtalade!!
Palmgren!skriver!om!bloggare!som!straffas!genom!tystnad.!Uteblivna!kommentarer!

innebär!osynlighet!för!den!som!skrivit!bloggen!och!tystnaden!blir!därmed!uttryck!för!en!

form!av!aktörskap!(Palmgren!2014:!82).!Tystnaden!är!ett!viktigt!sätt!att!markera!

gränser!och!sociala!interaktioner!på!i!spel3chatten.!Det!outtalade!kan!vara!ett!sätt!att!

uttrycka!sin!ståndpunkt!på.!Genom!att!lämna!ett!forum!mitt!i!ett!samtal!kan!man!få!

uppmärksamhet!för!vilken!åsikt!man!själv!har!i!en!viss!fråga.!Att!lämna!rummet!är!ett!

sätt!att!förkroppsliga!sin!åsikt!på,!genom!att!visa!att!man!vänder!ryggen!till!de!andra.!

När!en!spelare!lämnar!chatten!meddelar!programmet!att!spelaren!”left!this!chatroom”.!

Att!en!annan!spelare!omedelbart!bjuder!in!spelaren!på!nytt!blir!i!en!slags!bekräftelse!på!

att!man!fortfarande!är!vänner,!och!att!man!inte!låter!denna!fråga!komma!emellan!

vänskapen.!Samtidigt!utlämnar!den!som!lämnade!rummet!sig!till!de!andras!åsikt.!

Spelare!som!lämnat!gemenskapen!är!beroende!av!att!någon!av!de!andra!bjuder!in!

honom!på!nytt.!Utan!en!sådan!förnyad!inbjudan!är!vänskapen!verkligen!bruten.!!

!

!

(Bild!13.!Ur!Gruppchatt!på!Kakao!20!februari!2016)!
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!

Troligen!har!svaret!på!frågan!lämnats!privat!eftersom!spelaren!tydligen!fått!svaret,!men!

det!syns!ingenstans!i!flödet.!Kommunikationen!kan!på!samma!gång!vara!både!dold!och!

öppen.!Vem!som!samtalar!med!vem!är!inte!alltid!så!lätt!att!veta.!Att!lämna!chatten!för!att!

sedan!bli!återkallad!blir!en!form!av!utelämnad!emotion,!en!tystnad,!som!ändå!vädjar!till!

känslor,!en!uppmaning!att!bekräfta!vänskapen.!Tystnad!är!ett!effektivt!sätt!att!

kommunicera!i!virtuella!miljöer!för!att!uttrycka!känslor.!Tystnaden!kan!ifrågasätta,!

förneka,!varna,!hota,!förolämpa,!eller!som!här!(Bild!13)!begära.!Tystnad!orsakar!även!

missförstånd!och!kan!förorsaka!konfrontationer!mellan!olika!medlemmar!i!chatten.!

6.2!Nationella!skillnader!
!
Spel3chatten!är!ett!internationellt!forum.!På!servern!som!spelet!finns!på!befinner!sig!

spelare!från!hela!Norden.!Nationella!skiljaktigheter!kommer!fram!i!det!sätt!varpå!man!

uttrycker!sig!på.!Bland!annat!genom!metonymier,!det!vill!säga!ord!som!betecknar!något!

annat,!ett!begrepp!eller!en!företeelse!(Nordstedts!Svenska!ordbok,!metonymi).!Aramk!är!

en!spelare!som!det!vuxit!fram!åtskilliga!berättelser!om.!Han!anses!som!en!självständig!

kraftfull!spelare.!Hans!sätt!att!agera!anses!som!finskt.!Att!vara!finländare!i!spelet!står!

ibland!för!att!vara!ohövlig.!Möjligen!är!det!tystlåtenhet!i!chatten!som!tolkas!av!många!

som!ohövlig,!och!att!spelaren!handlar!istället!för!att!förankra!handlingen!i!samråd!med!

andra!spelare.!Uppfattningar!om!nationella!stereotyper!kommer!i!varje!fall!fram!i!

samtalet!mellan!spelarna.!!

!

!
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!

(Bild!14.!Från!Dark!Auroras!kakao!chatt!12!februari!2016)!

!

Detta!var!inte!enda!gången!som!ett!förmodat!ohövligt!beteende!i!spelet!blev!en!

metonymi!för!det!finska!och!finländare!(Bild!14).!Eftersom!finskt!blev!synonymt!med!

ohövligt,!undersökte!jag!om!det!fanns!skillnader!mellan!språkgruppen!och!deras!sätt!att!

bete!sig.!Den!20:e!mars!2016!gick!jag!med!i!en!finsk!allians!för!att!studera!om!det!var!

några!skillnader!mellan!en!skandinavisk!allians!och!en!allians!med!uttalad!önskan!om!

finska!medlemmar.!Enligt!min!uppfattning!fanns!det!inga!sådana!skillnader.!

Medlemmarna!behandlade!varandra!på!ett!liknande!hövligt!sätt,!och!min!nya!spelare,!

under!ett!nytt!namn,!blev!befordrad!till!general!i!alliansen!endast!en!vecka!efter!att!jag!

anslutit!mig!enbart!p.g.a.!att!de!upptäckte!att!den!nya!medlemmen!var!språkkunnig.!

Jämförelsevis!kan!sägas!att!den!spelarpseudonym!som!spelat!i!skandinaviska!alliansen!

är!enbart!vanlig!soldat!efter!att!ha!tillhört!alliansen!i!över!10!månader.!Min!tolkning!är!

att!det!förmodade!ohövliga!beteendet!har!sin!grund!i!kommunikationsproblem,!inte!i!att!

finska!spelare!är!mera!ointresserade!av!hur!andra!känner!det.!

!

Metaforer!och!metonymier!är!sätt!att!forma!bilden!av!de!olika!nationaliteterna.!En!

dansk!spelare!sa!till!mig!att!det:!”fanns!många!svenska!köttbullar”!i!alliansen.!Personen!

avsåg!med!uttrycket!att!det!fanns!många!spelare!från!Sverige!i!alliansen.!Köttbullar!blir!

en!metonymi!för!svenskar.!De!olika!uppfattningarna!om!de!andras!nationalitetsdrag!

formas!och!ges!till!känna!i!språket.!Svenskar!äter!köttbullar,!och!finnar!är!tystlåtna!och!
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agerar!utan!att!förankra!sitt!handlande!i!samråd!med!de!andra!spelarna.!Stereotypa!

föreställningar!om!de!andra!förstärks!genom!språkbruket.!!

!

Leken!kan!även!påverkas!av!kulturell!förförståelse!om!genus.!Dundes!tar!i!sin!bok!om!

lek!och!krig!upp!exemplet!med!schack.!I!västerländsk!kultur!är!drottningen!den!

viktigaste!pjäsen!i!spelet,!medan!det!i!den!kinesiska!motsvarigheten!inte!finns!någon!

drottning!eller!annan!pjäs!som!kunde!ge!konnotationer!till!en!kvinnlig!deltagare!

(Dundes!1997:!38)!Leken,!spelet,!kan!på!det!här!sättet!återspegla!olika!kulturella!

värderingar!som!gäller!nationalitet!eller!genus.!!

! !

Min!undersökning!handlar!om!ett!spel!som!finns!på!en!nordisk!server.!Good!Games!

studio!som!producerar!spelet!har!olika!servrar!för!olika!landområden.!De!som!spelar!

USA!eller!Mellaneuropa!finns!i!allmänhet!på!andra!servrar!och!är!inte!nåbara!för!de!som!

finns!i!Norden.!Därför!blir!också!den!här!studien!knuten!till!västerländsk!kultur.!Det!kan!

ändå!vara!bra!att!hålla!i!minnet!att!lek!och!spel!har!kulturella!variationer!och!sättet!att!

leka!kan!vara!olika!beroende!var!man!bor!i!världen!(Dundes!1977:!37,!38).!Det!här!är!ett!

exempel!på!hur!kulturella!värderingar!kan!influera!spel!och!lek.!Könsordningar!och!

andra!värderingar!blir!en!del!av!spelet.!I!psykologiska!termer!menar!Dundes!att!”young!

boys!raised!in!a!”suffocating”!maternal3female!(gang)(team)!groups!where!they!feel!

obliged!to!prove!their!masculinity!to!the!satisfaction!of!their!male!peers”!(ibid:!41)!Män!

försöker!enligt!honom!tvinga!andra!män!att!ta!den!feminina!undergivna,!som!de!

uppfattar!det,!rollen!i!spelet!och!som!även!syns!i!språket.!Man!ger!epitet!som!

nervärderar!opponentens!manlighet.!I!spelet!Four!Kingdoms!är!sexuella!anspelningar!på!

med3!och!motspelare!inte!ovanliga.!Skämtsamt!används!uttrycket!”mangirl”!om!sådana!

som!undviker!att!ta!del!i!strider.!Att!vinna!är!inte!tillräckligt!utan!spelare,!manliga!

sådana,!ger!vad!som!kan!uppfattas!som!kvinnliga!epitet!till!motspelare!som!inte!spelar!

spelet!rätt.!

!

6.3!Chattens!många!röster!
!
Summan!av!alla!de!olika!sätten!att!kommunicera!gör!att!läsaren!och!deltagaren!i!chatten!

kan!forma!en!uppfattning!om!det!spatiala,!space!och!place.!Var!för!sig!kan!de!olika!

stilistiska!kommunikationsmöjligheterna!te!sig!väldigt!små,!men!i!en!kontext!växer!de!
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och!blir!viktiga!byggstenar!i!den!sociala!gemenskap!som!byggs!upp!i!en!virtuell!

spelmiljö.!!

!

Texten!i!många!virtuella!världar!formas!i!många!fall!utanför!de!konventionella!sätten!att!

skriva!text.!Genom!olika!sätt!att!bryta!skrivregler!uttalas!och!förstärks!syftet!med!det!

skrivna!ordet.!Det!blir!en!form!av!vad!Bakhtin!beskrev!som!heteroglossi.!Heteroglossi!är!

en!form!uttrycksätt!i!text!som!ofta!förekommer!i!skönlitterär!text.!Olika!karaktärer!talar!

med!olika!röster!för!att!visa!att!det!är!fråga!om!olika!personligheter.!I!en!chatt!blir!det!en!

samexistens!av!olika!röster,!där!var!och!en!har!ett!eget!sätt!att!tala!och!uttrycka!sin!

ståndpunkt!på!(Holloway!&!Kneale!2000:!76).!!Betydelsen!och!det!sagda!blir!uppenbar!i!

gemenskapen,!i!dialogen!mellan!de!olika!medlemmarna!i!spelet.!Utan!de!andra!hade!

kommunikationen!varit!enkelriktad.!Holloway!och!Kneal!hävdar,!när!de!hänvisar!till!

Bakhtin,!att!det!alltid!finns!ett!behov!av!en!annan!röst!för!att!producera!mening.!Sättet!

att!uttala!sig!är!alltid!placerad!i!en!kontext!av!social!tid!och!spatialitet!(ibid:!77).!I!den!

virtuella!världen!blir!de!olika!rösterna!mycket!brokiga!och!friare!än!i!mången!annan!

form!av!text,!vilket!i!sin!tur!formar!uppfattningen!om!rummet.!

!

7!Det!visuella!
!
I!Four!Kingdoms!är!grafiken!lång!ifrån!den!djupgående!närvaro!i!rummet!som!enligt!

Peder!Stenberg!i!spel!upplevs!som!ett!immersivt!idealtillstånd!(Stenberg!2011:!28).!Det!

som!han!säger!finns!i!spelet!World!of!Warcraft.!Där!är!grafiken!och!känslan!av!rummet,!

att!vara!en!del!av!den,!en!av!de!viktigaste!aspekterna!av!spelet.!Där!är!spelet!utformat!

grafiskt!för!att!så!långt!det!är!möjligt!få!spelarna!att!identifiera!sig!med!den!Avatar!man!

själva!skapat!för!att!representera!sig!själv.!Det!är!en!förkroppsligande!närvaro!som!

skapas!genom!perceptuella!bilder!och!som!gör!att!man!kan!vara!fysiskt!närvarande!i!en!

icke3fysisk!värld!(Ibid:!33).!Spelare!som!söker!en!sådan!upplevelse!genom!visuellt!

tilltalande!grafik!söker!sig!till!andra!spel!på!marknaden.!Det!konstnärliga!intrycket!är!

troligtvis!inte!det!främsta!skälet!till!att!människor!spelar!Empire!Four!Kingdoms!(FK).!

Men!också!de!enklaste!tecken!eller!bilder!kan!förmedla!ett!kulturellt!budskap.!En!färg!

kan!förmedla!ett!budskap!om!verksamhet!som!man!omedvetet!omvandlar!till!en!symbol!

och!associerar!till!ett!sammanhang!(2010:!52)!Bottenfärgen!i!FK!är!grönt!i!den!största!

världen,!en!färg!som!förknippas!med!naturen!(Tecken!och!symboler!2008:!18),!men!
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också!den!allmänna!färgen!på!spelbord.!

7.1!Ikonografi!
!
För!att!tränga!in!under!ytan!på!det!visuella!uttrycket!i!FK!kan!man!använda!Erwin!

Panofskys!(Panofsky!1972)!ikonografiska!metod!för!att!analysera!bilderna!i!spelet.!

Panofsky!tolkade!bilder!i!tre!faser.!Den!första!fasen,!kallad!Primary&or&natural&subject&

matter,!går!ut!på!att!man!beskrev!i!stort!sett!vad!ögat!ser!och!som!det!uppfattar!som!

naturligt.!Man!kan!föreställa!sig!en!pelikan!som!diar!sina!barn.!Man!ser!en!fågel!och!

några!fågelungar!som!suger!sig!fast!vid!fågelmamman.!Ikonografiskt!försöker!man!

försöker!beskriva!så!noggrant!som!möjligt!exakt!vad!som!syns!på!en!bild,!utan!att!lägga!

till!eller!dra!ifrån!något!från!det!man!ser.!I!den!andra!fasen,!som!han!kallar!Secondary&or&

conventional,!och!som!ofta!redan!vävs!in!i!den!första!fasen,!frågar!man!sig!vilka!

kulturella!tolkningar!som!kan!göras!utifrån!den!egna!kunskapsnivån.!Enligt!Panofsky!

finns!det!olika!tolkningsmöjligheter!för!olika!individer!när!det!gäller!vad!vi!ser!i!en!bild,!

beroende!vilka!teman!eller!begrepp!man!är!bekant!med.!När!det!gäller!fågeln!som!diade!

sina!ungar!kan!det!vara!så!att!en!del!inte!känner!igen!fågeln!som!en!pelikan.!Den!

kunskapen!är!beroende!av!om!man!vet!hur!en!pelikan!ser!ute!eller!inte.!Fas!två!kräver!

någon!form!av!utbildningsnivå,!eller!förkunskap!av!betraktaren,!vilket!i!sin!tur!påverkar!

förståelsen!av!en!objektet.!Genom!en!fördjupad!förförståelse,!utifrån!den!egna!kulturella!

bakgrunden!och!kunskapsgraden,!går!det!att!sluta!sig!mera!detaljerat!till!vad!och!när!

något!sker!på!en!bild.!Motivets!kontext!blir!bredare!och!därmed!också!förståelsen!för!

motivet.!Den!förståelsen!genererar!i!sin!tur!fler!frågor.!De!flesta!människor!är!till!

exempel!medvetna!om!att!en!pelikan!inte!diar!sina!ungar,!utan!att!den!som!andra!fåglar!

oftast!matar!dem!genom!näbben!med!det!byte!den!fångat.!Genom!att!söka!svar!på!olika!

frågeställningar!tränger!betraktaren!in!i!Panofskys!tredje!fas!av!bildanalysen!där!man!

kommer!in!på!något!han!kallade!Intrinsic&meaning&or&content!(Panofsky!1972:!14,!15)!

och!som!kan!generera!en!mängd!olika!symboliska!världen!ur!objektet.!Pelikanen!som!

diar!sina!ungar!med!sitt!hjärteblod!en!urgammal!symbol!i!den!kristna!tron,!där!denna!

fågel!symboliserar!Kristus!som!gav!sitt!blod!för!människorna.!I!den!sista!delen!av!

Panofskys!ikonologi!gäller!det!alltså!att!försöka!se!vilka!underliggande!budskap,!

symboler!och!koder!som!kan!finnas!i!en!bild,!och!vilka!berättelser!de!kan!förmedla.!

Panofsky!intresserade!sig!främst!för!den!målade!renässanskonsten!och!hur!den!ska!
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läsas,!men!metoden!används!fortfarande!vid!analys!av!olika!former!av!bildmaterial!

(Howells!&!Negreiros!2013:!24).!

!

Svårigheten!med!att!analysera!spelet!FKs!bildframställning!är!att!det!verkar!så!simpelt.!I!

spelet!Empire!Four!Kingdoms!är!det!grafiska!intrycket!mer!konceptuellt!än!perceptuellt.!

Perceptuella!bilder!strävar!till!att!avbilda!verkligheten!så!troget!som!möjligt,!medan!

konceptuella!inte!försöker!avbilda!verkligheten,!istället!är!det!upp!till!betraktarens!

fantasi!att!fylla!ut!tomrummet!som!lämnas!mellan!verkligheten!och!den!faktiska!bilden!

(Liljefors!2006:!16).!Vid!första!anblicken!ter!sig!bilderna!och!grafiken!i!spelet!vara!utan!

innehåll,!som!en!ram!som!ska!fyllas!utan!annan!funktion!än!att!spänna!upp!duken.!Alla!

spelares!slott!ser!vid!den!första!anblicken!på!kartan!likadana!ut!(Bild!15).!Man!ser!att!

det!där!finns!något!som!föreställer!byggnader,!men!de!är!som!små!byggstenar!utspridda!

på!en!enfärgad!grön!matta.!En!stor!del!av!byggnaderna!är!markerade!med!fanor!i!olika!

storlekar!och!färger.!

!

!

(Bild!15.!29!november!2015!Empire!Four!Kingdoms)!

!

För!att!vidare!följa!Panofskys!bildanalys!(och!nu!går!jag!över!till!den!andra!fasen)!kan!

man,!när!man!spelat!spelet!en!tid,!säga!med!en!större!förförståelse!av!kartan!och!vad!

byggnaderna!står!för!vad!de!betyder.!Efter!en!viss!erfarenhet!av!spelet!kan!man!till!

exempel!veta!att!ett!blått!tak!står!för!en!som!har!en!låg!nivå!i!spelet,!eftersom!denne!
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precis!har!börjat!spelet!och!är!i!det!första!skedet!av!att!bygga!upp!sina!byggnader.!Röda!

tak!står!för!något!längre!hunna!spelare,!och!svart!är!färgen!för!de!som!har!den!högsta!

graden!av!byggnivå!i!spelet.!Hittar!man!ett!grått!tak,!är!det!en!som!är!första!eller!andra!

dagen!inne!i!spelet.!En!skylt!under!byggnaden!berättar!till!vilken!spelare!byggnaderna!

hör.!Fanorna!väljs!av!spelaren!efter!ett!otal!kombinationer!som!tillhandahålls!av!

speltillverkaren.!De!små!tornen!mellan!de!slottsliknande!byggnaderna!som!inte!har!

fanor!hör!till!spelet.!De!styrs!inte!av!verkliga!spelare!utan!är!objekt!i!spelet!utan!

mänsklig!ägo,!av!speltillverkaren!kallade!”NPC3mål”.!Anfall!på!dem!styrs!av!spelet,!inte!

av!verkliga!personer.!Till!varje!slott!hör!även!en!eller!två!utposter,!mindre!slott!som!ger!

resurser!till!det!ursprungliga!slottet.!Den!runda!ringen!på!kartan,!med!en!siffra!i,!hjälper!

spelaren!att!navigera!till!sitt!slott!och!berättar!om!avståndet!dit.!Genom!att!klicka!på!

skattkistan!uppe!i!högra!hörnet!kan!man!köpa!rubiner!av!speltillverkaren!och!på!så!sätt!

skaffa!sig!olika!fördelar.!Spelplanen!är!enkel!och!mycket!avskalad.!När!man!klickar!på!

slotten!och!besöker!dessa!(bild!16)!har!det!av!ingen!betydelse!vems!slott!man!ser!in!i.!

Det!finns!i!stort!sett!samma!byggnader!i!alla!slott.!Det!enda!som!skiljer!dem!ifrån!

varandra!är!att!de!har!olika!användningsområden!och!ändrar!i!utformning!vart!efter!

spelaren!har!uppgraderat!dem,!något!man!endast!vet!om!man!har!en!viss!förförståelse!

av!spelet,!i!enlighet!med!Panofskys!ikonografiska!andra!fas!(Panofsky!1972:!6).!I!det!

egna!slottet!kan!man!se!vilka!resurser!man!har!till!förfogande!uppe!på!en!balk!i!

skärmbilden,!något!som!man!inte!kan!se!när!man!besöker!en!medspelares!slott.!Genom!

erfarenhet,!som!skaffas!genom!att!spela!spelet,!om!spelet!kan!man!sluta!sig!till!ungefär!

på!vilken!nivå!i!spelet!spelaren!befinner!sig!och!vilka!evenemang!hen!har!deltagit!

igenom!att!se!på!byggnadernas!form!och!färg.!!

!
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!

(Bild!16.!29!november!2015!Empire!Four!Kingdoms)!

!

Frågan!är!då!var!vi!hittar!de!sociala!koderna!som!efterfrågas!i!Panofskys!ikonografi!och!

den!tredje!fasen!av!hans!bildanalys?!

!

I!detta!grafiska!till!synes!oändliga!ökenlandskap!blir!fanorna!en!viktig!symbol!för!att!

identifiera!spelaren!och!alliansen!denna!hör!till.!Utan!en!fana!är!det!svårt!att!se!

skillnaden!mellan!de!olika!spelarna!i!spelet.!Fanor!av!olika!storlek!och!färg!finns!på!varje!

slott!och!jag!ska!analysera!en!sådan!för!att!se!om!den!kan!säga!oss!något!om!spelaren!

och!den!kulturella!gemenskap!han!befinner!sig!i.!

7.2!Symboler!och!tecken!
!
Ikonografi!handlar!om!att!tolka!det!symboliska!i!visuella!bilder.!Symboler!är!ett!viktigt!

redskap!för!att!förmedla!insikt!om!sig!själv!och!sin!egen!syn!på!verkligheten!när!andra!

kommunikationsformer!inte!räcker!till!och!är!en!av!de!äldsta!uttrycksformerna!i!

mänsklighetens!historia!(Cooper!1984:!5).!I!marknadsföringssammanhang!har!märken!

och!symboler!en!liknande!meningsskapande!funktion!och!ska!inte!enbart!betraktas!som!

”ett!tecken!som!lagts!till!en!produkt!för!att!differentiera!den,!utan!som!en!

meningsproducerande!symbol,!vars!funktion!är!att!kommunicera!mening!och!värden”!

(Bengtsson!&!Östberg!2006:!8).!

!

Tecken!och!symboler!är!två!begrepp!som!ska!förstås!på!olika!sätt.!Lite!förenklat!kunde!

man!säga!att!en!symbol!alltid!är!ett!tecken,!medan!tecknet!inte!alltid!måste!vara!en!
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symbol.!Samtidigt!utgår!de!från!samma!råvara.!Bokstäver,!ord,!namn!eller!bilder!kan!alla!

vara!både!tecken!och!symboler.!Skillnaden!mellan!de!båda!begreppen!är!att!tecknet!är!

något!som!inte!förmedlar!andra!intryck!än!vad!det!är!avsett!för.!Exempelvis!är!ett!

trafikmärke!något!av!det!neutralaste!man!kan!tänka!sig!och!förmodas!fungera!som!en!

vägvisare,!utan!någon!inneboende!dold!betydelse,!ett!tecken.!En!symbol!igen!är!enligt!

Jung!något!som!kan!verka!vardagligt!i!livet!men!som!har!specifika!bibetydelser!vid!sidan!

av!sin!konventionella!och!uppenbara!mening!(Jung!1964:!20).!Trafikmärket!kan!i!en!

annan!kontext!bli!en!symbol.!För!en!person!som!t.ex.!vid!något!tillfälle!har!stulit!ett!

vägmärke!och!hängt!upp!det!på!en!väg!hemma!hos!sig,!kan!ett!vardagligt!tecken!bli!en!

symbol!för!något!annat,!en!anarkistisk!handling!fylld!av!innebörd!för!personen!som!tagit!

märket,!och!för!personer!som!lägger!märke!till!att!han!tagit!ett!sådant.!!Man!kan!också!

definiera!skillnaden!mellan!tecken!och!symboler!som!att:!”ett!tecken!är!denotativt,!i!så!

måtto!att!det!betecknar!ett!föremål!eller!en!riktning,!medan!en!symbol!är!konnotativ,!i!

så!måtto!att!den!väcker!känslomässiga!gensvar”!(Tecken&och&symboler!2001:!7).!

!

Anders!Bengtsson!och!Jacob!Östberg,!som!har!forskat!om!märken!inom!konsumtion!och!

varutillverkning,!drar!inga!speciella!skiljelinjer!mellan!märken!och!symboler!utan!

använder!dessa!ord!i!det!närmaste!synonymt!med!varandra.!De!skriver!om!varumärket!

att!det!är!”en!komplex!symbol,!som!genom!sin!uppsättning!associationer!som!har!

etablerats!över!tiden!som!ett!offentligt!objekt!ger!konsumenterna!en!mängd!olika!typer!

av!information”.!Därför!blir!objektet!”!en!meningsskapande!symbol!vars!funktion!är!att!

kommunicera!värden!och!mening”!(Bengtsson!&!Östberg!2011:!8).!Tiden!spelar!en!stor!

roll!i!hur!och!när!ett!tecken!blir!symbol!eller!inte,!men!även!den!kulturella!tolkningen!

har!en!viktig!inverkan.!Hur!kort!eller!lång!tid!det!behövs!för!att!människan!ska!läsa!in!

kulturell!betydelse!i!ett!märke!är!svårt!att!säga!eftersom!det!är!en!kognitiv!process,!inom!

människan!eller!gruppen!av!människor,!som!är!svår!att!förutse!eftersom!upplevelser!är!

individuella.!Vad!det!sedan!symboliserar!är!en!produkt!av!vars!och!ens!kulturella!

bakgrund!och!erfarenhet.!Tecken!återskapas!och!blir!i!vissa!kontexter!uppfattade!som!

symboler,!medan!de!i!en!annan!kontext!enbart!läses!som!ett!tecken.!Symbolen!skapas!i!

transcendensen!mellan!medvetandet!och!meningsskapande!faktorer.!Enligt!Stuart!Hall!

är!tolkningen!av!det!visuella!en!kulturell!handling!som!påverkas!av!vad!han!kallar!både!

”en!subjektiv!kapacitet”!och!en!”kulturell!praktik”.!Med!detta!menar!Hall!att!innebörden!

vi!lägger!i!en!bild!är!formad!av!både!sociala!och!psykologiska!faktorer.!Genom!



! 69!

perception!och!sociala!omständigheter!formas!vår!tolkning!av!en!bild!och!skapar!

mening.!Denna!process,!menar!han,!kan!ske!både!medvetet!eller!omedvetet!och!kan!vara!

både!påverkas!av!individen!och/eller!beroende!av!omgivningen.!(Hall!2012:!310).!Victor!

Turner!visade!även!han!på!att!tolkningen!av!symboler!kan!variera!i!olika!kulturer!och!

beroende!av!kontext!(jämför!Turner!1987).!

!

I!den!virtuella!kontexten!som!spelet!FK!utgörs!av!verkar!symboler!få!en!speciell!

betydelse,!eftersom!texten!ofta!till!sin!natur!är!kortfattad!och!fåordig.!Känslor,!

tillhörighet!och!ord!omvandlas!i!det!virtuella!rummet!lättare!till!symboler!och!tecken!än!

i!en!tidning!eller!bok.!Fanan!är!en!viktig!symbol!för!de!flesta!allianser!i!spelet!FK.!När!

man!börjar!i!spelet!ges!man!möjligheten!att!sammanställa!en!egen!fana,!och!eftersom!

man!då!inte!vet!vilken!allians!man!kommer!att!tillhöra,!blir!resultatet!av!valet!

individuellt!för!spelarna.!!

!

Många!allianser!väljer!att!ha!en!gemensam!fana!för!att!markera!tillhörighet!med!

alliansen!och!visa!för!omvärlden!att!man!hör!till!samma!grupp.!Fanan!(här!kommer!jag!

att!använda!ordet!flagga!synonymt!med!fana,!även!om!ordet!fana!är!det!mest!lämpliga,!

men!användningen!av!båda!orden!ger!texten!stilistiska!fördelar)!får!funktionen!av!en!

samlande!symbol!på!kartan,!som!man!kunde!kalla!slagfältet,!någon!som!visar!

tillhörighet!i!spelet.!Detta!utgör!en!urgammal!form!och!funktion!av!fanan!som!den!haft!

genom!tiderna!(Cooper!1984:!47).!Var!och!en!har!när!man!börjar!spelet!möjligheten!att!

anpassa!en!egen!fana.!Men!eftersom!de!flesta!allianser!har!en!gemensam!fana,!som!

spelaren!ändrar!sin!egen!efter,!har!jag!valt!att!analysera!en!alliansflagga!i!spelet.!Det!

finns!andra!flaggor!som!andra!allianser!har,!men!för!att!avgränsa!ämnet!tas!endast!en!

flagga!upp!här.!

!

När!en!allians!jag!tillhörde!i!slutet!av!2015!började!planera!en!gemensam!fana!visade!

processen!hur!viktig!denna!symbol!var!för!sammanhållningen.!Till!en!början!sades!det!

från!ledningen!i!alliansen!att!det!var!frivilligt!att!använda!fanan,!eftersom!det!medför!

kostnader!för!spelarna!att!ändra!den!fana!man!redan!hade.!!Enligt!ledningen!för!

alliansen!var!det!ändå!önskvärt!att!byta!till!den!gemensamma!flaggan!när!man!hade!råd!

att!göra!det!(Bild!17),!och!mycket!snart!övergick!det!frivilliga!till!att!bli!ett!krav.!
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!

(Bild!17.!Ur!allianschatt!i!Kakao!22!november!2015)!

!

När!man!ser!fanan!på!spelkartan!är!det!endast!färgerna!som!syns!och!symbolen!är!

osynlig.!När!en!spelare!skickar!meddelanden!till!någon!annan,!eller!om!man!besöker!

någons!slott,!blir!däremot!emblemet!i!mitten!synligt.!Att!man!gick!från!frivillighet!för!

medlemmarna!till!att!formulera!behovet!av!en!gemensam!symbol!som!ett!krav,!visar!hur!

viktig!och!värdeladdad!användningen!av!symboler!kan!bli!för!en!grupp.!

7.3!Färger!
!
En!analys!av!färgerna!grått!och!gult!säger!att!alliansen,!eller!spelaren,!står!för!de!

egenskaperna!som!färgerna!förknippas!med.!Den!gråa!färgen!i!västerländsk!

symboltradition!står!oftast!för!det!neutrala.!Den!kan!också!stå!för!sorg!och!förtvivlan.!

Gult!igen!kan!stå!för!solens!sken!och!symboliserar!ofta!intellektet,!intuitionen,!tron!och!

godheten!(Cooper!1984:!57).!Med!tanke!på!alliansens!namn!är!Dark&Aurora,!kan!man!

tänka!sig!att!den!som!valt!färgerna!har!haft!en!viss!kunskap!i!att!färg!kan!ha!betydelse!

och!förmedla!kunskap!om!vad!något!står!för.!Aurora!står!för!morgonrodnad,!och!dark!

betyder!mörk.!I!alliansen!framhålls!ofta!att!man!är!den!främsta!alliansen!i!spelet,!men!

samtidigt!erkänns!det!att!man!förknippas!med!förstörelse!och!makt!över!andra!genom!

att!förstöra!deras!byggnader.!Sorg!och!förtvivlan!för!motspelare,!ljus!och!makt!för!de!

egna,!kunde!bli!en!möjlig!tolkning!av!färgerna!i!alliansens!fana.!!

!
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Hjorten!i!flaggan!kan!också!ha!kulturell!betydelse.!Däremot!är!det!inte!säkert!att!alla!är!

medvetna!om!det!budskap!den!förmedlar.!Följande!diskussion!följde!i!diskussionstråden!

efter!att!man!visat!bilden!på!den!nya!gemensamma!symbolen:!

!

Duran:!Who!choose!the!flag?!(20.49)!

Macbraseth:!In!gonna!Get!this!as!wallpaper!at!home!:3D!(20.50)!

Jokkiskuski:!Maybe!creator!!!(20.51)!

Jani!DA:!Yes!creators!creation!!!(20.51)!

Maddafakkarn.porn:!Why!we!have!Rudolf!on!our!evil!flag?!(20.57)!

Mcbraseth:!Rudolf!is!badass!!(20.58)!

Clara:!Cuase!I!want!my!deer!!(20.58)!

Creator:!Actually!it´s!Brunos!colours.!Just!added!a!damn!deer!for!Clara!(20.59)!

Crazy:!Bruno!have!other!color!on!deer!(20.59)!

Maddafakkarn.porn:!I!have!other!deer.!Much!coolare!(21.02)!

Clara:!Your!horns!are!smaller.!Makes!sense!(21.03)!

Maddafakkarn.porn:!Yes!but!IT!dont!seems!to!be!made!of!walt!Disney.!My!deer!is!more!

of!die!hard!2!(21.05)!

Duran:!It´s!nice…!Fits!with!”Aurora”!Deers!too!(21.09)!

!

En!del!av!spelarna!ansåg!att!symbolen!på!fanan!gav!ett!allt!för!sympatiskt!intryck!genom!

att!den!liknade!”Rudolf”,!det!vill!säga!julgubbens!ren,!och!därmed!förmedlade!ett!gott!

intryck.!Eftersom!spelaren!tyckte!att!alliansen!var!”ond”,!borde!den!inte!ha!funnits!där!

enligt!denna.!Creator!som!är!skaparen!av!flaggan!säger!att!hjorten!är!produkt!av!en!

tillfällighet,!något!som!har!blivit!tillagt!för!att!en!annan!spelare,!som!också!är!högt!

uppsatt!i!alliansen,!ville!ha!den!som!symbol.!Hen!tillsatte!den!endast!”för!Clara”,!vilket!

Clara!håller!med!om.!Trots!viss!tvekan!verkar!man!till!sist!godta!symbolen!och!de!flesta!

byter!genast!till!den!gemensamma!fanan.!

!

En!vecka!efter!det!att!fanan!blivit!förklarad!som!alliansens!gemensamma!symbol,!

förklarades!det!för!spelarna!att!det!inte!längre!var!frivilligt!att!ta!alliansens!fana!och!

behålla!sin!egen,!utan!att!alla!förväntades!använda!den!gemensamma!fanan!och!spelarna!

uppmanas!att!ändra!sina!personliga!symboler!genast.!

!
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Symbolen!skiljer!sig!från!emblemet!och!allegorin!genom!att!den!uttrycker!en!aspekt!

eller!en!direkt!erfarenhet!av!livet!och!den!subjektiva!sanningen,!enligt!J.!C.!Cooper!

(Cooper!1984).!Semiotikens!gränser!är!samtidigt!flytande,!och!olika!förståelsen!av!dem!

griper!in!och!leder!över!in!i!andra!fält.!Även!om!symbolens!uppgift!framför!allt!är!att!

fånga!in!abstraktioner!och!sätta!dem!i!deras!sammanhang,!kan!den!också!fungera!på!

mer!än!ett!plan!samtidigt.!Emblemet,!eller!märket,!som!vanligtvis!avbildar!något!

konkret,!kan!på!motsvarande!sätt!ha!symboliska!innebörder.!Också!i!det!här!fallet!vill!

man!genom!symbolen!visa!att!man!är!störst!och!att!man!samtidigt!omger!sig!med!skräck!

och!sorg!för!andra!spelare.!Om!då!alla!uppfattar!samma!sanning!är!inte!säkert.!Det!är!

tydligt!att!man!kan!ha!olika!åsikter!i!frågan!om!vad!symbolen!symboliserar!och!att!de!

talar!till!individen!på!olika!sätt.!”Synkretismen!är/…/omfattande,!och!en!symbol!är!

sällan!bunden!till!en!enda!källa.!Den!sprids!och!anpassas!till!olika!religioner,!kulter,!

civilisationer!och!tidsåldrar!(Cooper!1984:!5).!!

7.4!Djur!
!
En!närmare!studie!av!hjortens!roll!i!olika!kulturer!är!på!sin!plats.!Man!kan!sedan!undra!

om!det!är!av!en!tillfällighet!som!den!kommit!till!i!det!här!fallet,!eller!om!det!är!ett!

medvetet!val.!Hjorten!har!olika!betydelser!i!olika!kulturer.!I!den!buddistiska!traditionen!

avbildas!den!ofta!tillsammans!med!livsträdet.!Hjorten!står!där!för!meditation,!saktmod!

och!mildhet.!I!kinesisk!folktro!stod!hjorten!för!långt!liv,!hög!rang,!framgång!och!rikedom.!

Ordet!hjort!och!ordet!för!inkomst!är!homonymer,!d.v.s.!ord!som!stavas!och!uttalas!lika!

men!har!olika!betydelse,!på!kinesiska.!Horn!i!allmänhet!symboliserar!makt!och!

fruktbarhet!i!naturen.!I!keltisk!folktro!var!hjorten!ett!övernaturligt!väsen,!älvornas!

budbärare.!Jaktgudinnan!Fidass!färdades!i!en!vagn!dragen!av!hjortar.!Horn!i!sin!tur!

symboliserar!kraft.!!De!förknippas!med!manifestation!av!anden!och!med!beskydd!och!

manbarhet.!(Cooper!1984:!74,!77,!78).!Den!keltiska!överguden!Cernunnos!avbildades!

med!horn!som!påminde!om!en!hjorts!horn,!och!symboliserade!kelternas!band!till!

naturen!och!den!eviga!cykeln!av!återfödelse.!Cernunnos!var!gud!över!både!vilda!och!

tama!djur!och!den!högsta!herren!över!naturen.!Hjorten!har!en!framträdande!roll!i!många!

folksagor,!och!förknippas!ofta!med!den!varelse!som!har!med!skapandet!av!alltet!att!göra!

och!kontakten!mellan!gudarna!och!människorna.!!Till!exempel!är!en!av!de!mest!centrala!

gestalterna!i!de!irländska!sagorna!är!hjältefiguren!Finn!MacCumhaill.!Det!finns!olika!

versioner!av!hans!tillblivelse!eller!födelse!men!i!flera!av!dem!är!hjorten!en!central!figur.!
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Ibland!är!den!hans!moder,!men!hjorten!kan!även!uppträda!som!moder!till!hans!barn!

Oisín,!som!även!kallas!Ossian!i!Skottland!(Wood!2000:!28,!56).!!

!

Intressant!är!att!den!som!i!det!här!fallet!skapade!symbolen!i!spelet!Four!Kingdom!har!

gett!sig!själv!som!spelarnamn!namnet!Creator,!d.v.s.!skapare!eller!danare.!Kaja!

Silverman!skriver!om!symboler!att!de!är!ett!sätt!att!uttrycka!verkligheten,!utan!att!för!

den!skull!symbolen!blir!verklighet,!men!att!den!inte!kan!uppstå!ur!ett!vacuum.!Symbolen!

är!alltid!beroende!av!en!kontextuell!verklighet!(Silverman!2012:!346!–!355).!Det!inte!

säkert!att!de!som!använder!symbolerna!är!medvetna!om!hur!symbolen!får,!eller!fått!sitt!

värde,!utan!man!tar!symboler!från!olika!sammanhang!och!för!in!dem!för!att!själv!

använda!dem!i!den!egna!ontologiska!uppfattningsvärlden!där!de!får!sin!egen!betydelse.!

När!man!gör!analyser!av!visuella!bilder!i!sin!kontext!är!det!också!viktigt!att!komma!ihåg!

att!ibland!finns!det!inte!några!underliggande!kulturella!betydelser!i!en!bild.!Ibland!är!

bilden!bara!en!bild,!som!Richard!Howells!utrycker!det!(Howells!&!Negreiros!2012:!29).!

Det!finns!en!möjlighet!att!en!betydelsefull!bilds!ursprung!är!enbart!en!produkt!av!

fantasi,!ett!sätt!att!producera!variation!i!syfte!att!skilja!sig!från!mängden!(Thrift!2008:!

119).!!

8!Sammanfattning!
!
Tanken!bakom!FK!liknar!mycket!den!som!finns!i!World!of!Warcraft!och!som!Ester!

MacCallum3Stewart!beskriver.!Tillståndet!av!krig!är!naturaliserat,!det!vill!säga!en!del!av!

spelets!dynamik!(MacCallum3Stewart!2008:!59).!Allt!spelaren!gör!har!i!syfte!att!stöda!

kriget!mot!andra!spelare.!Man!samlar!resurser!och!utför!uppdrag!i!en!outsinlig!mängd.!

Samtidigt!är!det!ett!krig!som!aldrig!går!att!vinna.!MacCallum3Stewart!beskriver!det!som!

ett!etos!från!första!världskriget!(ibid!55).!Fiender!bekämpas!och!återkommer!efter!att!

de!byggt!upp!sig!på!nytt.!Både!NPC3mål,!och!mål!styrda!av!människor,!återkommer!efter!

en!tid!och!leder!till!att!samma!uppgifter!kommer!med!regelbundenhet!som!av!en!

naturkraft.!Däremot!är!FK!inte!grafiskt!utformad!på!ett!sätt!som!förkroppsligar!spelaren!

i!den!virtuella!verkligheten!på!det!sätt!som!spelet!World!of!Warcraft!gör.!

!
Under!de!nästan!två!år!jag!spelade!Four!Kingdoms!har!den!visuella!grafiken!i!spelet!

modifierats!oräkneliga!gånger!när!speltillverkaren!utfört!uppdateringar!av!spelet.!!Den!

grafiska!utformningen!är!det!som!spelaren!möter!när!hen!loggar!in!och!är!det!som!utgör!
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spelets!place.!Trots!att!det!funnits!en!ständig!grafisk!utveckling!kan!man!fortfarande!

påstå!att!det!grafiska!intrycket!är!mer!konceptuellt!än!perceptuellt.!Perceptuella!bilder!

strävar!till!att!avbilda!verkligheten!så!troget!som!möjligt!medan!konceptuella!inte!

försöker!avbilda!verkligheten,!utan!låter!betraktarens!fantasi!fylla!ut!tomrummet!som!

lämnas!mellan!verklighet!och!den!faktiska!bilden!(Liljefors!2006:!16).!När!jag!började!

spela!FK!var!min!första!reaktion!att!spelet!var!till!för!barn!i!lågstadieåldern.!Grafiken!var!

långt!ifrån!det!immersiva!intryck!som!Peder!Stenberg!ser!i!World!of!Warcraft,!där!

grafiken!och!känslan!av!rummet!som!en!verklighet!är!en!viktig!del!av!spelet.!

Immersivitet!har!beskrivits!som!en!känsla!att!vara!omsluten!av!vatten!(Stenberg!2011).!

World!of!Warcraft!är!utformat!grafiskt!för!att!så!långt!det!är!möjligt!få!spelare!att!

identifiera!sig!med!sin!Avatar,!d.v.s.!den!imaginära!grafiska!bild!man!skapat!för!att!

representera!jaget!i!spelet,!en!förkroppsligande!närvaro!som!skapas!genom!avancerad!

grafik!(ibid:!33).!!

!

Spelet!Four!Kingdoms!visuella!utformning!ger!inget!sådant!intryck!som!kan!göra!att!en!

spelare!direkt!kan!identifiera!sig!med!de!figurerna!man!använder!i!spelet.!Jaget!finns!

inte!i!form!av!en!Avatar,!virtuellt!utformad!alias,!för!jaget.!Världen!man!rör!sig!i!är!

fantasilöst!och!platt.!Alla!spelares!slott!ser!vid!en!första!anblick!på!kartan!likadana!ut,!

som!små!byggstenar!utspridda!på!en!enfärgad!matta!med!några!enkla!träd!och!

klippformationer!mellan!slotten!som!ska!representera!landskap,!ett!landskap!som!i!sin!

enformighet!sträcker!sig!i!all!oändlighet.!Klippor,!träd,!slott,!utposter!och!rovriddarnas!

torn!är!utspridda!över!den!naivistiska!animerade!världen.!Hur!långt!det!sträcker!sig!är!

svårt!att!säga.!Med!fingerrörelser!förflyttar!man!sig!på!en!karta!som!är!fri!från!alla!

topografiska!variationer,!en!förflyttning!som!verkar!kunna!ske!i!all!oändlighet.!Vart!efter!

spelarantalet!ökar,!utökas!det!virtuella!landskapets!omfång.!I!denna!grafiska,!oändliga!

öken!finns!det!visserligen!grafiskt!utformade!tecken!och!hjälpmedel!som!gör!att!spelet!

kan!spelas.!Man!kan!lugnt!säga!att!det!inte!är!det!visuella!som!gör!att!spelarna!fortsätter!

att!år!efter!år!fortsätta!att!spela!spelet.!Samspelet,!det!sociala!nätverket,!är!det!som!

binder!spelarna!vid!spelet!och!som!ger!spelet!mening.!Tack!vare!detta!blir!personerna!i!

det!virtuella!rummet!i!Four!Kingdoms!space!en!mycket!viktig!faktor.!!

!
Det!är!först!när!en!spelare!börjar!interagera!med!andra!spelare!som!man!får!grepp!om!

betydelsen!av!den!sociala!dimensionen!av!spelet.!Rummet!blir!levande!när!det!upplevs!
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eller!tänks,!när!spelarna!börjar!umgås!och!bildar!vänskapsband!eller!fiendskap!med!

andra!spelare.!Det!är!det!som!gör!spelet!attraktivt,!inte!en!avancerat!grafiskt!visuell!

utformning.!Spelet!erbjuder!det!som!Andy!Merrifield!beskriver!som!det!tänkta!rummet!

(Thinking!space)!”vi!kan!föreställa!oss!ett!´space´!där!vi!kan!frigöra!oss!själva”!

(Merrifield!2000:!181).!Den!virtuella!verkligheten!ger!en!plattform!för!att!föreställa!sig!

en!egen!space,!vilket!är!en!viktig!faktor!för!att!uppleva!ett!eget!place.!!

!

Rummet!i!virtuell!miljö!är!på!många!sätt!likt!rummet!i!off3line!miljö,!och!ändå!är!den!i!

mycket!annorlunda.!När!det!gäller!den!rumsliga!uppfattningen!skiljer!sig!miljön!från!den!

vanliga!världen!i!det!att!många!av!de!byggstenar!som!vi!har!för!att!bygga!vår!uppfattning!

om!det!fysiska!rummet!fattas!i!de!virtuella!världarna.!Förmågan!att!se!bortom!tingen!

och!rummet!byggs!upp!ur!ett!sammanhang!som!ständigt!förändras!(Ottosson!2007:!319)!

Det!som!gör!spelet!FK!intressant!är!inte!den!grafiska!formens!vara!eller!inte!vara.!Det!är!

känslan!av!att!spela!med!andra!människor!som!använder!formen!för!sina!syften.!Att!

mäta!skicklighet!mot!andra!människors!skicklighet.!Att!utföra!olika!former!av!uppdrag!

som!är!uppgjorda!av!spelet!(NPC)!är!endast!delmål!för!att!kunna!spela!med!mänskliga!

motparter!(Bild!5).!

!

!

(Bild!5.!Kommentar!om!vad!man!tycker!om!NPC!uppdrag!i!allianschatt)!
!
Det!är!genom!att!interagrera!med!andra!verkliga!personer,!både!i!samarbete!med!och!

emot,!som!den!sociala!spelaren!skapas!(Klastrup!2008:!163),!inte!genom!att!spela!mot!

en!förprogrammerad!maskin.!

! !
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9!Slutdiskussion!och!resultat!
!
Peder!Stenberg!skriver!efter!att!han!färdigställt!sin!avhandling!Den&allvarsamma&leken,!

som!handlar!om!World!of!Warcraft,!att!det!nu!är!”18!dagar!sedan!jag!avslutade!min!

World!of!Warcraft3prenumeration”!(Stenberg!2011:!1).!Han!skriver!om!våndan!av!att!

sluta!spela!på!ett!sätt,!som!för!tankarna!till!en!alkoholists!beräkning!av!de!nyktra!dagar!

som!gått!sedan!han!slutat!med!alkohol.!Efter!att!ha!spelat!Empire!Four!Kingdoms!i!snart!

över!två!år!har!han!min!fulla!förståelse.!Stenbergs!text!är!något!som!jag!har!återgått!till!

ständigt!medan!jag!arbetat!med!min!egen.!Jag!har!själv!samma!känsla!av!abstinens!nu!

vid!avslutningen!av!min!egen!avhandling.!

!!

Observationerna!av!den!virtuella!spelvärlden!var!en!helt!ny!upplevelse!för!mig!i!början!

av!detta!projekt.!Det!är!i!det!vardagliga!som!vi!finner!uttryck!för!dagens!folkkultur,!och!

något!mera!vardagligt!än!ett!onlinespel!är!svårt!att!hitta!idag.!Samtidigt!är!det!virtuella!

spelet!ett!rum!som!är!svårt!att!både!greppa!och!att!beskriva.!Det!är!inte!lätt!att!förklara!

vad!Thrift!kallar!handlingarnas!geografi!(Thrift!2008:!2).!Jag!har!försökt!visa!hur!

språket,!symbolerna,!och!kommunikationen!mellan!spelarna!sker!genom!berättelser!och!

konflikter.!De!utgör!alla!olika!faktorer!som!gör!den!virtuella!miljön!till!ett!viktigt!

samlingsrum!och!som!producerar!sitt!eget!space!och!stäcker!ut!omfattningen!av!den!till!

att!beröra!stora!delar!av!spelarnas!liv.!Den!magiska!cirkel!(Huizinga!2014),!som!

Huizinga!beskriver!leken!som!i!sin!bok,!har!luckrats!upp!och!tunnats!ut!så!att!leken!blir!

något!som!människor!kan!sysselsätta!sig!med!var3som3helst!och!när3som3helst.!

Gränsdragningar!mellan!vardag!och!arbete!suddas!ut!och!utgör!inga!begränsningar.!Det!

är!en!uttunnad!gränsdragning!mellan!on3line!off3line,!fritid!och!arbete,!som!Stenberg!

benämner!som!ett!läckage!(Stenberg!2011:!156).!Jag!tycker!ordet!läckage!är!något!

missvisande,!eftersom!det!för!tankarna!till!något!som!sakta!sipprar!ut!eller!in.!Snarare!är!

spelet!en!mycket!viktig!del!av!vardagen!för!en!brokig!samling!människor.!

Gränsdragningar!mellan!lek,!privatliv!och!offentligt!liv!suddas!ut!och!relationer!är!något!

som!blivit!mycket!komplext,!även!om!de!aldrig!varit!särskilt!okomplicerade,!i!och!med!

att!digital!teknik!får!tillämpningsområden!alla!delar!av!människans!vardag.!

!

Peder!Stenbergs!avhandling!om!WoW!har!varit!en!viktig!utgångspunkt!för!min!

avhandling.!Liksom!honom!anser!jag!att!det!är!intressant!att!studera!människan!som!

kulturell!varelse!utifrån!ett!spel!där!”12!miljoner!spelare!ska!samsas,!samarbeta!och!leva!
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i!en!virtuell!värld”(Stenberg!2011:!3).!Gruppen!”The!Truants”!antologi!om!sina!

spelupplevelser!i!World!of!Warcraft!har!varit!en!viktig!källa!för!hur!man!forskar!i!

virtuell!spelmiljö.!Deras!antologi!Digital&Culture,&Play&and&Identity&–&A&World&of&Warcraft!

läste!jag!när!den!här!avhandlingen!nästan!var!färdigt!skriven.!Det!var!intressant!att!

jämföra!deras!slutsatser!med!mina!egna.!Spelen!World!of!Warcraft!och!Empire!Four!

Kingdoms!skiljer!sig!åt!till!vissa!delar.!Antalet!spelare!i!FK!är!betydligt!färre!än!i!WoW.!

FK!har!långt!ifrån!12!miljoner!användare!som!WoW!hade!2011.!Relationerna!och!

kommunikationen!i!FK!påminner!snarare!om!en!liten!finländsk!ankdamm,!där!alla!

känner!alla!och!man!hela!tiden!stöder!på!samma!spelare!i!olika!situationer,!om!än!med!

olika!namn.!World!of!Warcraft!ger!mera!skäl!för!att!kallas!en!värld,!om!man!ser!till!

storlek,!och!är!fortfarande!världens!mest!spelade!MMORPG.!En!annan!stor!skillnad!är!

det!fysiska!uttrycket!för!rummet,!det!som!ibland!kallas!gränssnittet,!som!är!den!grafiska!

utformningen!av!spelet!och!hur!spelaren!ser!händelserna!fysiskt!på!skärmen.!World!of!

Warcraft!är!utformat!som!ett!tredimensionellt!spel!som!strävar!efter!att!ge!spelare!ett!

immersivt!idealtillstånd!(Stenberg!2011:!33),!en!känsla!av!att!bli!ett!med!spelet,!medan!

FK!å!sin!sida!är!platt!och!tvådimensionell.!Att!spela!FK!kan!kännas!som!att!flytta!brickor!

på!en!karta,!inte!som!att!gå!in!i!en!mytisk!värld!som!i!WoW!där!deltagarna!befinner!sig!i!

en!nästan!köttslig,!fysisk,!dimension.!Jag!anser!att!det!finns!andra!lockelser!i!FK!att!

fortsätta!spela!än!en!hänförande!tekniskt!skickligt!utförd!design.!!

!

I!den!virtuella!spelmiljön!finns!en!komplex!interaktion!mellan!människor.!Det!virtuella!

spelrummet!är!mera!som!ett!tänkt!rum!än!ett!färdigt!utformat!av!avancerad!design.!Jag!

har!visat!hur!man!kan!använda!kulturellt!viktiga!faktorer!som!t.ex.!språk!och!symboler!

för!att!visa!vem!man!är!och!vad!man!vill.!Varje!storhet,!språket,!symbolerna,!

berättelserna!och!konflikterna!om!normer!och!regler!bildar!spelarnas!verklighet.!Trots!

det!visuellt!föga!lockande,!ganska!tråkiga!spel!som!FK!är,!i!förhållande!till!WoW:s!

tredimensionella!värld,!finner!människor!nöje!i!att!år!efter!år!fortsätta!spela.!Den!

viktigaste!spänningen!i!spelet!finns!inte!i!spelets!grafiska!utformning.!Enligt!min!

uppfattning!är!det!de!personliga!relationerna!som!är!den!främsta!orsaken.!Man!kan!kalla!

socialiteten!i!spelet!för!ett!slags!lim,!som!binder!spelarna!vid!spelet!på!både!ett!mentalt!

och!ett!fysiskt!plan.!!

!
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I!interaktionen!mellan!spelarna!skapas!både!space!och!place.!Deltagarna!får!en!bild!i!sitt!

sinne!av!det!virtuella!rummet!och!vad!det!kräver!av!dem!genom!gemensamma!

berättelser,!namngivning!och!olika!symboler.!Det!av!maskiner!formade!rummet,!den!

miljö!som!ses!på!skärmen!och!som!kan!kallas!place,!ges!mindre!betydelse!än!det!som!

kommer!genom!interaktionen!mellan!verkliga!människor.!Space,!eller!föreställningen!

om!hur!det!spatiala!ser!ut,!är!viktigare!än!det!direkt!synliga.!Konflikterna!skapar!och!

manifesterar!gränsdragningar!om!hur!samvaron!skall!fungera!i!den!virtuella!leken.!

Vänskapsförhållanden!föds!i!kommunikationen!mellan!människorna!och!det!bildas!ett!

socialt!space.!Genom!användningen!av!symboler,!text!och!berättelser!formas!en!värld!

full!av!betydelse,!det!virtuella!lekrummet.!
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