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”Om vi slutligen frågar oss: »Är spel och tävlingar 
massmedia?« så måste svaret bli ja. De är konstgjorda 
situationer som gör det möjligt för ett stort antal människor 
att samtidigt delta i ett meningsfullt handlingsmönster som är 
relevant för deras egna liv i samhället.” 
(Marshall McLuhan, 1964/2001:281)
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1. Inledning 

1.1 Tankar från en datorspelsbutik 

En stor fördel med att vara intresserad av människan som social och kulturell varelse är att 
studieobjektet alltid finns närvarande i ens liv. En alldaglig promenad genom staden kan 
förvandlas till en odyssé av tjuvlyssnande, iakttagande och funderande. I slutet av november 
detta år stod jag inne på en av Uppsalas datorspelsbutiker då jag råkade höra en grupp pojkar 
som provspelade Epics nya spel ”Gears of War”. En av pojkarna höll kontrollen hårt i handen, 
blicken var fäst på skärmen där ett rasande krig pågick med en förbluffande detaljrikhet. Men 
det var inte pojkens spelande eller själva spelet som tilldrog sig mitt intresse. 
 
Under tiden som pojken spelade dök det då och då upp små kommentarer på engelska ur hans 
mun. Meningar som ”Gentlemen, we are dealing with someone here who has absolutely no 
life” och ”How do you kill that which has no life” fick de övriga pojkarna i gruppen att 
skratta. Kanske hade jag inte tillmätt dessa fraser någon större innebörd om det inte var så att 
jag denna termin bestämt mig för att skriva en uppsats om filmer skapade med ett datorspel. 
Pojkens ord var hämtade från avsnittet ”Make Love, Not Warcraft” ur den tecknade serien 
”South Park”. Episoden handlar om hur Stan, Kyle, Kenny och Cartman börjat spela 
onlinespelet ”World of Warcraft” men stöter på problem. En spelare springer runt och förstör 
för alla andra i spelvärlden genom att ha ihjäl dem. Inget tycks kunna stoppa honom, inte ens 
företaget som skapat spelet. Pojken i butikens meningar var citat hämtade från den diskussion 
företagets ledning har med varandra i episoden när de får kännedom om den ostoppbare 
spelaren. Anledningen till hans styrka måste bero på att han spelat spelet konstant sedan det 
lanserades och nu inte längre har något liv. Och hur dödar man något som inte har ett liv? 
 
Hela detta avsnitt kan sägas driva med den beroendedebatt som blivit synonymt med World of 
Warcraft. På svenskt håll har flera större dagstidningar tagit upp exempel på unga pojkar som 
försummat sina studier och sitt sociala umgänge för spelandet1. Pojkarna som skrattade åt 
kommentarerna förhöll sig på ett humoristiskt sätt till denna debatt. De skrattade åt bilden av 
spelare som socialt isolerade, nördiga och överviktiga killar. Jag kommer inte att beröra denna 
debatt i denna uppsats men samtidigt är mitt val av studieobjekt inte helt taget ur luften. Jag 
vill istället undersöka vissa spelares kreativitet, deras sätt att skapa filmer, estetik och 
berättelser med spelet. 
 
Avsnittet som pojkens meningar kom från var ett samarbete med Blizzard Entertainment, 
skaparna av World of Warcraft. Vissa delar av episoden var filmade i spelvärlden med hjälp 
av spelet vilket gjorde det till den första gång som datorspelskapad film nådde en bred publik 
genom television (machinima.com, 2006-11-15). Några av personerna som var med och 
skapade detta avsnitt var killar som börjat som spelare, skapat några filmer med hjälp av 
World of Warcraft och som sedan fått anställning på spelföretaget för att göra trailers till 
deras spel (craftingworlds.com, 2007-11-17). Dessa killar är långt ifrån spelaren utan liv i 
episoden. 
 
Att studera skapandet av film genom datorspel är inte endast intressant på så sätt att det kan 
visa upp en kreativ sida av spelandet. Exemplet med avsnittet från South Park visar att det 
inte bara är datorspelens teknologi som kan användas för att skapa television. Det visar också 

                                                 
1 En hel serie artiklar har funnits i Aftonbladet (bland annat Johannisson, 2006-11-01) och Expressen 

(Bergström, 2006-11-29). 
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hur kulturen kring tv- och datorspel idag vuxit och blivit synlig. Vid sidan av temat om 
beroende är episoden full med datorspelstermer och paralleller till andra fenomen inom 
kulturen kring World of Warcraft. Min förhoppning med denna uppsats är att jag kan ge en 
liten inblick i denna kultur genom att se närmre på ett urval av filmer skapade med spelet. Jag 
hoppas även att denna inblick kan ge en något mer nyanserad bild av vad tv- och 
datorspelande kan vara i kontrast till den som nu är rådande inom den offentliga debatten. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att se närmre på fenomenet machinima, 
animerade filmer skapade i realtid med hjälp av spelteknologi (Lowood, 2005:10). Detta syfte 
avgränsas till att behandla ett urval av filmer från webbsidan warcraftmovies.com som är 
skapade med onlinespelet World of Warcraft. Mina frågeställningar kan sammanfattas på 
följande vis: 

• Vad innehåller dessa filmer och hur kan de förstås i relation till spelkulturen? 
• Finns det likheter eller avvikelser inom olika genrer? 
• Vilka framträdande element finns i filmerna och vad refererar dessa till? 

 

1.3 Disposition 

Denna uppsats inleds med en inledning där uppsatsens syfte och frågeställning beskrivs. I 
detta avsnitt finns även uppsatsens disposition beskriven samt en avgränsning. Nästa avsnitt 
kan sägas vara till för att skapa en kontextuell förståelse kring studien. Först beskrivs vad ett 
MMORPG är med speciellt fokus på World of Warcraft och hur man kan spela det. Sedan 
finns en kortfattad beskrivning av tidigare studier kring tv- och datorspel. Avsnittet avslutas 
med en beskrivning av tidigare forskning kring machinima. 
 
I avsnitt tre beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkt som är uppdelad i två delar. Dels 
kommer jag att använda mig av Jesper Juuls tankar kring vad ett datorspel är för att kunna 
diskutera hur element i spelet används i de filmer som jag kommer att analysera. Eftersom 
mitt ämnesområde är medie- och kommunikationsvetenskap kommer jag även komplettera 
denna ingång med Henry Jenkins tankar kring fankultur och fanproduktion. På detta sätt 
kommer jag även att kunna se de filmer jag analyserar som konsumentproducerade 
medietexter och föra en diskussion kring detta senare i uppsatsen. Efter det beskrivs 
uppsatsens metod som är en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av metoder som 
hermeneutik, diskursanalys och semiotik. 
 
Sedan kommer uppsatsens analysavsnitt som är uppdelat efter vilken kategori som filmerna 
tillhör. Detta följs upp av en kortare diskussion där resultatet av analysen får ställa frågor till 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I avsnitt sju finns en sammanfattning av uppsatsen. 
Uppsatsen avslutas med en källförteckning och efter det ett appendix. Källhänvisningar följer 
Harvardsystemet och skrivs inom parantes i löptexten. Fotnoter används till förklaringar, 
förtydliganden eller små kommentarer till texten.  
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1.4 Avgränsning 

En fråga som jag brottats med under skrivandets gång är huruvida jag ska ta upp en köns- och 
genusaspekt kring den kultur inom vilken de filmer jag undersöker skapas. Det som jag sett 
som ett problem med detta är att det skulle kräva ett teoretiskt fokus kring kön och genus som 
inte låter sig göras inom ramen för denna studie. Samtidigt vill jag ta upp hur denna uppsats 
förhåller sig till denna problematik.  
 
Till en början kan man göra en vanlig uppdelning mellan kön (en biologisk fast kategori) och 
genus (sociala och kulturella aspekter på att världen är indelad i två kön) (Nilsson 1999:30). 
När det gäller kön så är problematiken att det inte framgår vilket kön de personer har som 
gjort filmerna. Däremot är jag fullt medveten om att datorspelande är en aktivitet som till stor 
del domineras av män (Medierådet, 2005). Nick Yee har inom ”The Daedalus Project” använt 
enkäter online och undersökt 1019 svarande spelare av World of Warcraft. Av dessa bestod 
endast 16 % av kvinnor (Yee, 2005). Eventuellt kan man tänka sig en liknande fördelning när 
det gäller skapandet av film med spelet eftersom aktiviteten är så intimt förknippat med 
spelandet. Men för tillfället saknas empiriska belägg för hur denna könsfördelning ser ut. Jag 
känner att denna aspekt skulle göra sig bättre i en studie som enbart fokuserar på dessa frågor. 
En sådan studie ser jag som ett sätt att gå vidare med denna uppsats. När det gäller 
framställningen av genus i filmerna så kommer denna aspekt beröras i vissa av mina analyser 
som en del i att försöka se hur de är uppbyggda. Denna berörs även i viss mån genom Henry 
Jenkins tankar kring könsskillnader inom fankulturer, men då använder jag dessa bara som 
teoretiska utgångspunkter på grund av anledningen att jag inte vet hur den verkliga 
könsfördelningen ser ut. 
 
I denna uppsats lägger jag fokus på skapandet av filmer med hjälp av ett datorspel. Jag är 
alltså inte primärt intresserad över relationen mellan spelare och speltillverkare även om 
denna aspekt i vissa fall kommer att beröras, men då med utgångspunkt i filmskapandet och 
spelarna. Att lyckas få med hela den komplexa relation som finns mellan speltillverkare och 
spelare är en ambition som går utöver vad denna studie kan göra anspråk på.  
 
En ytterligare avgränsning som jag vill lyfta fram är att det är långt ifrån alla spelare som 
skapar film med spelet. Det saknas också siffror på hur pass stor del av spelarna som ser på 
dessa filmer. Att beskriva hur denna fördelning ser ut skulle kräva en kvantitativ studie.  
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2. Bakgrund 

2.1 Kort beskrivning av MMORPG och World of Warcraft 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva vad ett MMORPG är och hur man kan spela World of 
Warcraft2. Tanken med detta är att ge den som inte är så van vid datorspel och 
onlinespelandet en ramförståelse för vad detta är. Beskrivningen kommer främst att 
koncentrera sig på rent tekniska och praktiska aspekter. 
 
World of Warcraft tillhör en typ av spel som vanligtvis kallas MMORPG. Om jag skulle ge 
mig i kast med att försöka dechiffrera dessa bokstäver skulle det kunna förklaras som ”stora 
onlinerollspel för ett väldigt stort antal spelare” (Massive Multiplayer Online Role-Playing 
Game). Dessa spel kan sägas ha sina rötter i vissa datorbaserade textspel som var populära 
under 80-talet, så kallade MUD, som i sig kan länkas till bordsrollspel som till exempel 
”Drakar och Demoner” (Lister m.fl., 2005:389). Till en början spelades dessa datorspel 
genom nätverk men kom sedan att hamna på nätet. Dessa spel tog ofta plats i en fantasymiljö 
och med hjälp av olika kommandon kunde spelarna röra sig genom den textbaserade världen, 
interagera med varandra och lösa olika uppdrag. Även om det inte fanns någon riktig vinnare i 
spelen så handlade de oftast om att spelarna skulle skaffa sig olika erfarenhetspoäng och 
genom detta bli mäktigare i spelvärlden (Sveningsson m.fl., 2003:45f.). 
 
Det som tillkommer när det gäller MMORPG är att dessa spel inte bara består av text utan har 
ett grafiskt gränssnitt vilket även gjort dessa spel mer användarvänliga. Men fortfarande är det 
en stor del av spelet som består av text. Bland annat finns olika chattkanaler som spelarna 
använder, med hjälp av olika kommandon kan spelarna göra olika gester och mycket av 
informationen i spelet består av text3. Dessa spel innehåller också ett mycket större antal 
spelare än vad MUD gjorde. Förutom de typer av MUD som jag beskrivit utvecklades även så 
kallade sociala MUD senare. Dessa är inte lika spelinriktade utan mycket mer orienterade mot 
socialt umgänge i något som kan liknas vid en form av improvisationsteater. Dessa sociala 
MUD har bland annat Sherry Turkle beskrivit ingående (Turkle 1995/1997). Till skillnad från 
spelorienterade MUD där en förutsättning är att alla följer spelets regler är sociala MUD mer 
inriktade mot att användarna skapar egna saker som till exempel ett eget hus och möblerar 
det. När det gäller onlinevärldar kan man se samma tendens där det å ena sidan finns 
spelinriktade MMORPG som ”Everquest”, ”Guild Wars” och World of Warcraft. Å andra 
sidan finns det mer socialt orienterade världar som ”There” och ”Second Life”.  
 
World of Warcraft har idag ungefär 7,5 miljoner aktiva prenumerationer4 på spelet runt om i 
världen (Blizzard, 2006). Spelet är del fyra i serien om världen Azeroth och kampen mellan 
Alliansen (the Alliance) och Horden (the Horde). De tidigare tre spelen (inklusive en 
expansion till trean) var strategispel i realtid (Real-Time Strategy eller RTS). Väldigt 
kortfattat så handlar dessa spel om att spelaren ska skapa en armé kring olika scenarion och 
övervinna de fiender som finns. När man spelar ensam finns det en historia som man följer 
men det går även att utkämpa enstaka slag mot andra spelare över nätverk eller på nätet. Till 
skillnad från dessa så har man bara kontroll över en karaktär i World of Warcraft när man 
spelar. 

                                                 
2 Eftersom det finns så många alternativ i spelet är detta en generalisering. 
3 Vissa spelare använder däremot även ett externt program på sina datorer för att kunna tala med varandra i 

mikrofoner. 
4 Man betalar en månadsavgift för att kunna spela spelet och antalet prenumerationer räknas efter hur många som 

betalt denna månadsavgift. 
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Alla människor spelar inte i samma spelvärld. Istället finns det flera olika servrar med en 
kopia av spelvärlden på. Dels är dessa uppdelade beroende på vilken verklig världsdel 
spelaren tillhör. Om man till exempel köper en kopia av spelet i Sverige går det bara att spela 
på de europeiska servrarna. Dessa är i sin tur uppdelade efter vilket språk som vanligtvis 
används i spelet. När det gäller de europeiska servrarna är dessa för tillfället engelska, 
franska, spanska och tyska. Dels finns ytterligare en indelning av servrarna kring olika 
spelstilar. 
 
När det gäller dessa finns så kallade normala (Player versus Enemy eller PvE) servrar. 
Reglerna på dessa servrar gör att man inte kan bli attackerad av andra spelare om man inte vill 
det. Därför blir spelandet på dessa mer orienterat mot att slåss mot datorstyrda fiender. Sedan 
finns servrar vars regler gör att spelare kan attackera varandra i spelvärlden som gör spelandet 
mer orienterat mot strider mellan spelare (Player versus Player eller PvP). Dessutom finns 
rollspelsversioner av bägge dessa typer för personer som vill rollspela sina karaktärer. 
Reglerna på dessa är desamma men fler sociala regler tillkommer. Till exempel måste 
karaktären ha ett namn som passar in i spelvärlden och man får inte chatta om vad som helst i 
vissa chattar. 
 
När spelaren skapar sin karaktär behöver den förutom att välja server göra en mängd andra 
val. Till exempel måste man välja vilken sida man ska spela på (Alliansen eller Horden). 
Eftersom de olika sidorna inte kan chatta med varandra kan detta också vara avgörande för 
vilka andra spelare det går att kommunicera med i spelet. Valet av sida bestämmer också vilka 
olika raser som det går att välja mellan. Alliansen består av människor, dvärgar, natt-alver 
m.m. och Horden av orker, troll, odöda m.m. Varje ras har dessutom en mängd klasser knutna 
till sig som man måste välja en av (kan vara krigare, präst, magiker, jägare m.m.). Dessa 
bägge val har spelmässiga effekter, det vill säga att de direkt påverkar egenskaper i spelandet i 
förhållande till spelets regler. Främst är det valet av klass som till stor del bestämmer vilka 
spelmässiga förutsättningar spelaren har i spelet men varje ras har några speciella egenskaper 
också. Sedan väljs ett namn, kön och utseende som inte direkt påverkar spelets regler5. 
 
Vad man sedan gör i spelvärlden är till stor del en smaksak (och beroende på vilken server 
man spelar på). Dels är det vanligt att man utför olika uppdrag som spelarna får av datorstyrda 
figurer i spelet (Non-Player Character eller NPC). Dessa kan vara allt från enkla uppdrag 
(quest) som man klarar av på egen hand eller svårare som man måste vara en grupp för att 
klara av. När man dödar ett datorstyrt monster som är på ungefär samma nivå som en själv 
eller klarar av ett uppdrag får man så kallade erfarenhetspoäng. När man fått ihop ett visst 
antal poäng går man upp en nivå (level). Detta gör att karaktären blir starkare, man kan 
utveckla sin karaktärs talanger (talents) och ta sig an större utmaningar. För tillfället är den 
högsta nivån man kan nå 60. Vissa av uppdragen görs i spelvärlden bland alla andra spelare 
men det går  även att göra så kallade instanser (instances) som är avgränsade delar av spelet 
där en grupp är ensamma. Vanligtvis är dessa fiender lite svårare och uppdragen mer 
tidskrävande men ger oftast bättre belöning i form av bra vapen, pengar m.m. När man nått 
den högsta nivån finns det ännu bättre vapen och rustningar att få genom spelets svåraste 
instanser. 
 
När det gäller strider mellan spelare kan dessa utspela sig i spelvärlden (mer ofta på PvP-
servrar) men även i avgränsade slagfält som lades till i spelet (battlegrounds). När man dödar 
                                                 
5 Vissa killar väljer däremot ett kvinnligt kön i spelvärlden för att det sägs indirekt ge spelmässiga fördelar 

(Slagle, 2006). 



 6 

en motspelare på samma nivå som en själv eller högre får man poäng (honor points) och dessa 
sammanställs en gång per dag för varje spelare. Dessa poäng kan man sedan använda för att 
skaffa sig saker. De avgränsade slagfälten fungerar som små spel i spelet där man även 
belönas för att vinna över motståndarna. 
 
Till allt detta finns en hel ekonomi i spelvärlden genom auktionshallar där spelare kan 
auktionera ut saker de funnit eller skapat i spelet och som andra kan lägga bud på. Det finns 
även en valuta som det går att betala med. Det går också att utveckla sin karaktär genom olika 
yrken och specialisera den ytterligare genom olika egenskaper. Slutligen så är det även vanligt 
att varje spelare tillhör ett gille (guild). Detta är en större grupp spelare som går samman en 
längre tid. Varje gille har ett eget namn och en vapenskjorta med ett eget vapen på (tabard). 
Arbetsfördelningen och kraven på spelarna som är med i dessa utformas inom varje gille. 
Vissa är öppna för alla, vissa ställer krav på hur ofta spelaren ska spela och vilken nivå den 
ska vara på m.m. 
  
Precis som när det gäller MUD så finns inget riktigt slut på spelet, det finns alltså inget sätt att 
klara av det. Naturligtvis kan varje spelare sätta upp ett mål som till exempel kan vara att 
klara av de svåraste instanserna, se alla platser eller få tag i vissa saker. Det är även inte helt 
ovanligt att spelare har flera karaktärer som de spelar på. De förändringar som sker i 
spelvärlden görs genom olika uppdateringar (en patch) som varje spelare laddar hem. Det kan 
vara allt från nya platser (en ny instans), ett grafiskt tillägg (väderlekar) till förändringar av 
spelets regler (att en klass blir lite starkare/svagare på ett visst sätt). På detta sätt ändras hela 
tiden spelvärlden genom uppdateringar av skaparen Blizzard. 
 

2.2 Tidigare forskning om spel 

Det första datorspelet brukar lokaliseras till när studenten Steven Russel 1962 skapade 
”Spacewar!” på en av de första datorer som kunde presentera data på en skärm istället för att 
skriva ut det (Kent 2001:35). Russels skapelse var mest ett skämt och datorn som det kunde 
spelas på var större än flera bilar. Idag har spelandet på datorer och konsoler blivit ett allt mer 
vanligt nöje och branschen vuxit till att bland annat omsätta hundratals miljoner kronor i 
Sverige (Brandel, 2006-03-21). I takt med att fenomenet blivit allt vanligare har också 
forskningen kring det tagit fart. Jag kommer i denna korta översikt främst koncentrera mig på 
den humanvetenskapliga. 
 
En av de personer som tidigt intresserade sig för datorspelande var Sherry Turkle som i boken 
”Ditt andra jag” presenterar resultatet av sex års fältstudier och undersökningar (Turkle, 
1987). Turkle är mer intresserad av den mer övergripande relationen mellan människa och 
dator men ett kapitel i denna bok handlar om dåtidens arkadspel som stod på offentliga platser 
och som krävde mynt. Ofta har Turkle en psykologisk ingång och inte sällan tankar hämtade 
från psykoanalysen vilket kan ha gjort att hennes tankar fått möta mycket kritik (exempelvis 
Gripsrud, 2002:22). Främst är det hennes syn på hur våra identiteter förändras med den nya 
tekniken som ifrågasatts. Samtidigt känner jag att vissa andra aspekter hos Turkle fortfarande 
känns aktuella idag och värda att fundera kring. Bland annat tycker jag att hennes beskrivning 
av ett maskulint förhållande till datorer, som att vilja bemästra dem, och ett kvinnligt som en 
”mjuk” stil, att vilja ha en nära förbindelse till dem fortfarande är tänkvärda (Turkle 1995:68). 
  
I slutet av 90-talet förde studiet av hypertexter även intresset till datorspel och hur människor 
”läste” dessa. Den tidiga frågan kring tv- och datorspel var hur man skulle se på fenomenet. 
Det fanns en diskussion mellan narratologi (spel som historier) och ludologi (spel som något 
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unikt). Den förstnämnda kom från en tradition som studerat berättande media som drama, 
böcker och film. Den sistnämnda hämtade istället sina teorier från studier av andra, icke-
elektroniska spel. Till ludologin tillhörde också de som betonade vikten av att studiet av spel 
skulle vara ett eget ämne (Juul, 2005:15). Idag tycks denna strid ha lagt sig och man börjar 
istället fundera kring relationen mellan regler och fiktion i spelen. 
  
Ett exempel på detta är Jonas Linderoths doktorsavhandling i pedagogik kring hur barn 
interagerar när de spelar datorspel tillsammans i grupp. Resultatet av studien är att Linderoth 
menar att barnen växlar mellan olika ramverk (ett begrepp han hämtar från Goffman) när de 
spelar. Antingen kan de orientera sig mot spelets regler, estetik eller tema (det spelen handlar 
om). Dels finns det en intern dynamik där de olika ramverken kan leda till förvirring, konflikt 
eller måste hanteras samtidigt. Dels finns en extern dynamik där sammanhang utanför 
aktiviteten förs in som transformeras av eller transformerar interaktionen (Linderoth 
2004:237). I denna modell av interaktion ryms både ett förhållande till spelens regler och 
fiktion (tema). Även Jesper Juuls tankar kring spel som bestående av verkliga regler och 
fiktion kan sägas förhålla sig till ovan nämnda diskussion. Dessa kommer jag beskriva mer 
ingående i mitt teoriavsnitt. 
  
Studiet av tv- och datorspel växer hela tiden. Ett problem med de många artiklar och papers 
som finns på olika bloggar och hemsidor är att de fortfarande kommer från så olika discipliner 
att det är svårt att göra någon sammanfattning av dem. Inför denna uppsats har jag främst 
koncentrerat mig på den elektroniska tidskriften ”games & culture” som i ett nummer ägnar 
alla sina artiklar till World of Warcraft (se källa till: Lowood, 2006). Det som blir tydligt i 
många av dessa studier är en orientering mot att undersöka den sociala interaktionen mellan 
spelare och inte bara spelen i sig. 
 

2.3 Machinimas historia 

När det gäller tidigare forskning om machinima har jag inte funnit så mycket skrivet om 
fenomenet. En person som dock skrivit en del om detta i olika tidskrifter och papers är Henry 
Lowood vid Stanford university. Han har främst koncentrerat sig på machinimas utveckling 
ur ett historiskt perspektiv och jag ska försöka summera hans beskrivning. Lowood tar även 
upp den tidiga utvecklingen kring filmskapande med World of Warcraft med filmer från 
samma hemsida som jag kommer hämta mina filmer (warcraftmovies.com). Anledningen till 
att detta avsnitt fått en så pass stor plats i uppsatsen är på grund av att så lite forskning är 
gjord om fenomenet machinima att denna deskriptiva del fördjupar förståelsen för dess 
historia. Jag tycker även denna beskrivning tar upp en del tendenser som jag återkommer till i 
uppsatsen. 
 
Begreppet machinima kan sägas vara en sammanblandning av orden machine och cinema. 
Lowood definierar det som ”making animated movies in real-time with the software that is 
used to develop and play computer games” (Lowood 2005:10). Fenomenet kan sägas ha sin 
början i så kallade First-Person-Shooters (FPS) under 90-talet. Det som är vanligt i dessa spel 
är att man ser genom karaktärens ögon istället för att se den på skärmen (så kallad 
förstapersonsperspektiv mot tredjepersonsperspektiv där man ser karaktären). Istället syns en 
hand på skärmen som kan hålla i ett vapen och spelen går inte sällan ut på att skjuta på 
datorstyrda figurer eller andra spelare om man spelar online. Två tidiga sådana spel var id 
Softwares ”Doom” och ”Quake”. I dessa spel fanns också möjligheten för spelarna att 
modifiera spelen (kallas mod) och bland annat göra nya banor. När det gäller Quake ordnade 
även skaparna så att spelarna fick tillgång till teknologi och vissa verktyg för att ändra spelet 
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efter sin smak (ibid:.12). I dessa spel fanns även en funktion som tillät spelarna att ”spela in” 
filmer under tiden de spelade. 
 
Eftersom dessa spel tidigt blev inriktade mot att spela online mot andra spelare användes 
denna funktion för att utvärdera vad som gått fel/rätt under ett spel eller analysera strategier. 
Dessa filmer var egentligen en fil som bara kunde köras med spelet och på grund av den lilla 
storleken kunde de spridas mellan spelare på nätet som hade spelet. På detta sätt byggdes även 
spelkultur upp kring att spelare böt egna banor och filmer med varandra. Speciellt åtråvärda 
blev duktiga spelares filmer där andra kunde studera deras taktik och få tips. Senare uppstod 
även filmer med spelare som klarade av vissa banor väldigt snabbt ensamma och som blev 
kända inom kulturen för det (Lowood 2005:13). Med hjälp av möjligheten att bygga egna 
banor och spela in händelser i spelet började även en annan form av filmer uppstå. Filmer som 
istället för spelskicklighet försökte skapa en fiktiv berättelse och skapa en linjär handling som 
i en spelfilm (Lowood, 2006:367). 
 
Denna utveckling har sedan fortsatt och i takt med att människor fått en snabbare 
Internetuppkoppling är det idag normalt att filmerna är i ett vanligt filformat som går att spela 
på vilken persondator som helst. Lowood fortsätter sin beskrivning av machinimas utveckling 
och tar då speciellt upp detta i förhållande till World of Warcraft. För att förstå filmer som är 
inriktade mot spelande och spelares skicklighet menar Lowood att dessa bör liknas vid att titta 
på sport (ibid.: 364).  
 
De första filmerna från World of Warcraft lades upp på sidan warcraftmovies.com under 
oktober 2004 innan spelet ens var ute i handeln. Istället var det personer som var med och 
testade det som skapade dessa filmer (ibid.:366). Den första kategoriseringen av filmerna kan 
sägas spegla uppdelningen mellan spelstilar på servrarna, spelare mot spelare (PvP), spelare 
mot datorstyrda karaktärer (PvE) samt en för filmer som inte föll under någon av dessa 
kategoriseringar (other). Lowood menar att man i denna indelning kan se hur även 
filmskapandet i World of Warcraft har sina rötter i spelorienterade filmer (ibid.). Men det tog 
inte lång tid innan spelare gav sig i kast med att skapa filmer med en berättelse (en kategori 
som kom att kallas story-line). Jag kommer att gå närmre in på dessa kategorier och 
fördelningen mellan filmer i mitt avsnitt kring material och urval. 
 
Lowood beskriver sedan historien bakom fyra olika filmer som var bland de första på sidan 
och som betytt mycket för utvecklingen av denna. Här är han noga med att poängtera att han 
inte är intresserad av att analysera deras estetiska värde utan vill istället se på dessa utifrån 
aspekter hur World of Warcraft utgör en social plats, gemenskap för spelare, teknologi för 
uppträdande och intellektuell ägo (ibid.:363).  
 
Först tar Lowood upp filmer skapade av Junior X inom kategorin PvE under tiden som spelet 
testades. Han menar att dessa filmer till en början var till för att visa upp en spelarens 
skicklighet samtidigt som filmerna även visade hur spelet gick till och fungerade (ibid.:368). 
De innehöll även små tillagda informationstexter med beskrivningar av taktik m.m. Men 
genom att karaktärens utveckling hela tiden gick mot en allt högre nivå menar Lowood också 
att dessa filmer skapar en början för kategorin story-line på sätt att de beskriver en form av 
biografisk utveckling. Junior X kom sedan på att det gick att göra så att karaktären dansade 
och kombinerade detta med spelandet samt musik vilket skulle vara början på kategorin 
dance/music (som är egna musikvideos till andras eller egen musik) (ibid.:369). 
 
En annan film Lowood beskriver är Daddars ”The Ironforge Bank Robbery”. Denna film kan 
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sägas handla om att hitta kryphål i spelets regler. I filmen smyger Daddars karaktär in i en av 
motståndarsidans bank och dödar den datorstyrda bankiren och rymmer sedan från platsen. 
Detta kan ses som en stor bedrift att lyckas med, något ingen kommit på tidigare. Detta länkar 
Lowood till hackerkulturen med sitt sätt att vilja knäcka system (i detta fall spelets regler) 
(Lowood, 2006:370). Att ägna sig åt liknande aktiviteter i spelet idag kan bland annat 
innebära att ens spelkonto spärras. Filmer som dessa ingår idag normalt i kategorin 
underground. 
 
Nästa film som tas upp är den mest kända filmen hittills som skapats med World of Warcraft. 
Denna blev i sig ett Internet-fenomen och tog sig utanför spelkulturen. Filmen heter ”Leeroy 
Jenkins” och handlar om spelare från gillet Pals for Life som ska göra en väldigt svår instans i 
spelet. Medan ledaren för gillet går igenom strategin i detalj för hur de ska göra har Leeroy 
Jenkins symbolen ”AFK” över sitt huvud (betyder att han inte är vid datorn, Away-From-
Keyboard). Helt plötsligt vaknar Leeroy till och springer före hela gruppen under tiden som 
han ropar: ”Leeroy Jenkins” (alla i gillet har mikrofoner). Leeroy lyckas dra till sig vartenda 
monster och alla i gruppen dör när de följer efter honom. Då de andra personerna senare 
framför sina irritationer svarar Leeroy med frasen "Well at least I have chicken"(ibid.:372)6. 
Lowood menar att denna film lätt kan verka komisk för en utomstående men den har 
diskuterats på ett annat sätt inom spelkulturen. Dels har det diskuterats huruvida denna film 
var autentisk eller uppgjord på förhand. Dels menar han också att filmen handlar om att 
förlora i spelet för att någon man spelar tillsammans med gör fel, något som alla som spelat 
någon gång varit med om. På detta sätt blir Leeroy anti-hjälten, den rena motsatsen mot de 
personer som filmar hur de gör rätt och är duktiga på att spela (ibid.:373). Leeroy Jenkins har 
idag laddats ned över 14,5 miljon gånger från warcraftmovies.com7 och fått en mängd olika 
efterföljare, både i spelform och i verkliga livet. 
 
Den sista filmen Lowood tar upp är Tristan Popes ”Not Just Another Love Story”. Filmen är 
utformad som en kärleksberättelse mellan ett manligt troll och en kvinnlig människa trots att 
de tillhör de olika sidorna i spelet. Som jag tidigare nämnde är det omöjligt att kommunicera 
med den andra sidan i spelet. Men i början när spelet släpptes kunde spelarna kringgå detta 
förbud genom att skriva med siffror och speciella tecken när de uttryckte känslor genom chatt 
i spelet. Detta blev sedan omöjligt i en senare uppdatering av spelet. Filmen handlar alltså om 
en kärlek över sidgränsen i spelet och avslutas med texten ”Even without leet speak you 
cannot take away our love”. (leet speak var sättet att kommunicera som försvann) (ibid.:378). 
Men det var inte detta som gjorde att denna film hamnade i sådant fokus. Istället var det på 
grund av olika sexscener som skapas genom att karaktärerna placeras i sådana positioner att 
det ser ut som att de har sex med varandra. När Tristan Pope skickade en länk till filmen på 
Blizzards officiella forum startades det en häftig debatt kring detta innehåll. Det gjorde att 
företaget stängde diskussionstråden med hänvisning till användaravtalet som förbjöd språk 
eller bilder av ”pornografisk natur” (ibid.:379).  
 
Jag kommer nu att lämna Lowoods historiska beskrivning av machinimas utveckling som tog 
sin början i duktiga spelare som filmade sina spelmässiga bedrifter och slutar med ett förbud 
mot en film på ett forum för ett spel som samma film är skapad med. Samtidigt kan det vara 
värt att påpeka att Tristan Pope idag jobbar för Blizzard och gör vissa av deras trailers till 
spelet (craftingworlds.com). 
 

                                                 
6 Vissa menar dock att detta kan höras som ”Well at least I ain’t chicken” (För en överblick av fenomenet Leeroy 

Jenkins, se wikipedia.org, sökord: Leeroy Jenkins). 
7 Filmen kan laddas ned eller ses på <http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=1666>. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Mina teoretiska utgångspunkter är hämtade från två olika håll. Dels kommer jag att använda 
mig Henry Jenkins tankar kring deltagarkultur som har sina rötter i hans studier av mediafans 
under början 90-talet. Denna del kan på ett klarare sätt länkas till medie- och 
kommunikationsforskningen som ämnesområde och tanken med denna är också att använda 
den för att försöka förstå de filmer som jag undersöker som en del av en större kulturell 
förändring inom det globala medielandskapet. Dessa tankar kommer främst att användas i min 
diskussion. Dels kommer jag att använda mig av Jesper Juuls tankar kring hur vad ett 
datorspel består av. Detta för att de filmer jag analyserar är så nära förknippade med ett spel 
och för att se hur olika aspekter av spelet/spelandet berörs i filmerna. Dessa tankar kommer 
även bidra till att utforma min metod och det sätt som jag kommer att analysera filmerna.  
 

3.1 Henry Jenkins om fankultur och fanproduktion 

3.1.1 Den tidige Jenkins 

Henry Jenkins var en av de forskare som tidigt intresserade sig för fankultur, främst kring 
amerikanska tv-serier som hans första bok ”Textual Poachers – television fans & participatory 
culture” handlar om (1992). Denna är resultatet av en etnologisk studie gjord under början av 
90-talet kring serier som ”Star Trek”, ”Beauty and the Beast” och ”Twin Peaks”. Ett problem 
med att använda sig av Jenkins är att han inte har någon samlad teori att utgå ifrån (eller 
rättare sagt inte vill använda sig av en abstrakt teoretisering kring fankultur, se Jenkins, 
1992:36). Samtidigt känner jag att hans tankar är intressanta och relevanta eftersom de ligger 
så pass nära det ämne jag ska undersöka. Därför tänker jag istället försöka ta fasta på en del 
tankegångar som Jenkins tar upp i sina böcker för att se hur dessa kan användas för att förstå 
det fenomen denna uppsats riktar sitt intresse mot. Det jag främst vill försöka belysa är hur 
mitt resultat förhåller sig till Jenkins beskrivningar. 
 
Jenkins kan länkas till en tradition av medievetare som även kan sägas tillhöra det brokiga 
forskningsfält som går under den samlade beteckningen cultural studies

8. Som medievetare 
sätter han fokus på mediekonsumenternas aktiva meningsskapande när det gäller att ta del av 
populärkultur. Liksom John Fiske är Jenkins öppen med sin fascination för populärkultur och 
framhäver sin dubbla identitet som akademiker och mediafan (Gauntlett 2002:23). Både Fiske 
och Jenkins är inspirerade av den franske teoretikern Michel de Certau som menar att 
människor (om-)tolkar budskapet i medietexter för att passa deras egna föredragna läsningar 
och därigenom skapar mening av dem (ibid.:24). När Jenkins talar om denna tendens lånar 
han en liknelse från de Certeau och menar att man kan se det som en form av textuell tjuvjakt 
(textual poaching) (Jenkins, 1992:24). Konsumenterna tar olika bitar och element av texten 
och gör dem till sina egna på sitt sätt9. Det som fans gör är att de behållet dessa plundrade 
gods som grund för en kulturell gemenskap (ibid.:223). Detta innebär däremot inte att 
människor gör sina tolkningar i ett socialt och kulturell vakuum. Snarare försöker Jenkins 
framhäva olika konkreta exempel på hur pass komplex denna process är10. Med detta inte 
                                                 
8 Kan översättas till svenskans kulturforskning. För en problematisering kring forskningsfältet och begreppet se 

Johansson m.fl, 1999:7-39. 
9 Även delar av en uppsats kan ses som en yttring av denna process. Jag har läst Jenkins och plockar citat och 

begrepp från honom som jag sedan kommer använda för att skapa min uppsats. Samtidigt behöver jag göra 
detta på ett sätt som överensstämmer med kriterierna för hur en uppsats bör skrivas. 

10 Främst vänder sig Jenkins mot hur Stuart Hall beskrivit reception som avkodandet av ett kodat budskap och 
genom att dela upp det mellan att operera inom en dominerande, förhandlande eller oppositionell kod. 
Jenkins motsätter sig dessa fasta positioner och menar att det är en mer komplex och motsägelsefull process 
(Jenkins 1992:33ff.). 
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heller sagt att medieföretagen och producenterna saknar makt. De kontrollerar vad som sänds 
och det grundmaterial som fansen kan använda (Jenkins, 1992:278f.). Men fansen kan även 
bedriva lobbyverksamhet för att en viss serie ska komma tillbaka och ignorera delar av serier 
som inte stämmer överens med deras syn på den. 
 
Ett sätt att studera yttringarna av denna process inom en fankultur är att analysera de olika 
texter, bilder, sånger och filmer vissa människor inom kulturen skapar. Samtidigt kan man 
inte bara se dessa saker som uppkomna ur personers läsningar av medietexter. Dessa formas 
också genom ”the social norms, aesthetic conventions,  interpretive protocols, technological 
resources, and technical competence of the larger fan community” (ibid.:49). Jenkins 
beskriver detta som en konst som ligger att kunna transformera dessa ”lånade material” från 
masskulturen till nya texter. Estetiken i dessa koncentreras ”on the selection, inflection, 
juxtaposition and recirculation of ready-made images and discourses” (ibid.:224). Det vill 
säga att fansen använder redan existerade element från andra texter och kombinerar dem på 
ett nytt sätt. När det till exempel handlar om den tidiga fanproduktionen av musikvideos till 
olika serier använder Jenkins begreppet hetroglossia som han hämtar från litteraturvetaren 
Mikhail Bakhtin. Begreppet försöker beskriva hur varje författare av en ny text behöver 
förhålla sig till vad ord betyder och vad de kan associeras till inom den rådande kulturella 
kontexten. På samma sätt menar Jenkins att estetiken i filmerna bygger på att fixera11 olika 
filmsekvenser med till exempel en sångtext för att skapa en ny kombination med nya 
associationer (ibid.:225). Det intressanta blir då bland annat vilka element som används, hur 
de kombineras och hur de förhåller sig till varandra. 
 
Dessa olika former av fanproduktion användes vanligtvis för att utvidga det fiktiva universum 
som serierna utgör för fansen. Det kunde bland annat vara att försöka beskriva karaktärernas 
bakgrundshistoria, lyfta fram karaktärer i seriens periferi eller erotisera vissa av karaktärernas 
relationer (kallas slash och fokuserade främst på emotionella relationer mellan män) 
(ibid.:163-177). Jenkins talar bland annat om hur serierna som helhet utgör en metatext för 
fansen som de sedan bygger egna historier utifrån. Därför utvärderas hela tiden dessa 
medietexter också inom fankulturen kring den gemensamma förståelsen av detta fiktiva 
universum. Men det existerar också exempel på hur fansen helt skriver om en serie för att de 
inte är nöjda med händelserna i den (ibid.:146). Den typ av texter kulturen tycks ha svårast att 
acceptera är sådana där författaren skriver in sig själv i berättelsen (ibid.:171f.). Detta inte på 
grund av att den är emot en privat relation till detta fiktiva universum utan för att det stänger 
ute andra läsare. 
 
Den tidiga fankulturen kring tv-serier som Jenkins beskriver dominerades till stor del av 
kvinnor. Manliga fans, tycks han mena, riktar sitt intresse mot saker som anses mer ”verkliga” 
som sport istället för fiktion (ibid.:19). Men när det gäller fankulturen kring serien Twin 
Peaks menar Jenkins att denna istället till stor del består av män. Denna studie gjordes kring 
en diskussionslista på Usenet (Jenkins 2006a:115). Det som gör att denna fankultur skiljer sig 
från den tidigare nämnda är dels att den fokuserar väldigt mycket på skaparen av serien 
(David Lynch) och dels att den istället för att utvidga ett fiktivt universum analyserar och 
undersöker serien. Fansen försöker tillsammans lösa den gåta som serien kretsar kring: Vem 
dödade Laura Palmer? Genom att söka ledtrådar i seriens olika avsnitt och även använda 
externa resurser (exempelvis Lynch andra filmer) spekulerar fansen kring olika teorier för att 
lösa denna gåta (ibid.:127). Jenkins liknar dessa fans vid hur Turkle beskrivit hackerkulturen, 
en grupp som hellre närmar sig tekniska än emotionella problem (ibid.:121). Serien utgjorde 

                                                 
11 Jag känner att begreppet juxtapositionera blir otympligt på svenska och kommer istället tala om att fixera. 
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ett pussel av den store mästaren Lynch där det var fansens uppgift att försöka få ihop de olika 
bitarna. 
 
Samtidigt finns det likheter mellan bägge dessa beskrivna kulturer. Fansen använder olika 
element ur medietexterna och bygger med hjälp av dessa upp en komplex karta över seriernas 
universum. Skillnaden är att när det gäller till exempel Star Trek så tenderar dessa att fokusera 
på karaktärernas psykologi och inre motiv, när det gäller Twin Peaks så fokuserar fansen på 
att karaktärernas handlingar kan vara ledtrådar för att lösa ett mysterium (Jenkins, 
2006a:125). Jenkins menar att dessa två förhållningssätt inte har med serierna att göra utan att 
även kvinnliga fans av Twin Peaks tenderade till att fokusera på relationen mellan vissa av 
karaktärerna. Denna könsmässiga uppdelning har bland annat kritiserats av Matt Hills 
(2002:133). I denna uppsats är jag inte så intresserad av detta som en empirisk könsmässig 
uppdelning utan som en teoretisk förståelse kring två olika förhållningssätt. 
 

3.1.2 Den senare Jenkins 

Från Jenkins studier under det tidiga 90-talet till idag har fankultur som fenomen förändrats 
på en rad punkter. Jag kommer i detta avsnitt fortsätta att försöka följa en del av Jenkins 
tankegångar men istället använda mig av hans ”Convergence Culture: where old and new 
media collide” (2006b). När det gäller den tidiga fankulturen kring tv-serier så handlade det 
om ett kulturellt marginaliserat fenomen. Tanken om den aktiva publiken som då ansågs 
kontroversiell tas idag för given inom medieindustrin. Nya teknologier gör det lättare att 
”archive, annotate, appropriate, and circulate media content”  (Jenkins, 2006a:1). Det finns 
olika förklaringar till att denna komplicerade process ägt rum men en sak som kan nämnas här 
är att industrin upptäckt att fans utgör en emotionellt engagerad och trofast publik som även 
kan påverka människor omkring sig positivt (Jenkins, 2006b:91f.).  Detta har även skapat ett 
mer komplext och oklart förhållande mellan producenter och konsumenter. 
 
Jenkins bygger sina senare tankar på de tre huvudbegreppen mediekonvergens, deltagarkultur 
och kollektiv intelligens. Med mediekonvergens menar Jenkins inte i första hand en teknisk 
process som gör att fler mediefunktioner existerar i en och samma apparat. Istället menar han 
en kulturell förändring  där konsumenterna uppmuntras att söka ny information och göra 
kopplingar mellan olika medieinnehåll (ibid.:3). Begreppet deltagarkultur kan länkas till 
Jenkins tidigare studier och med det menar han en aktiv publik som diskuterar, använder och 
deltar i sin mediekonsumtion. Konvergens uppstår därför hos den enskilde individen och i 
interaktion med andra genom de bitar och fragment som hämtas från mediaflödet. Det är i 
interaktionen med andra som den kollektiva intelligensen uppstår, ett begrepp som Jenkins 
hämtar från den franske cyberteoretikern Pierre Lévy. Denna tanke kan sägas länka tillbaka 
till hur fansen av Twin Peaks gemensamt försökte lösa gåtan kring Laura Palmers död med 
hjälp av varandras kunskaper. 
 
Dessa tankegångar är så pass vida och allmänna att jag här inte kommer att kunna redogöra 
för hela den förändring som Jenkins beskriver. Istället kommer jag att fokusera på hur Jenkins 
menar att denna tar sig uttryck när det gäller fanproducerade filmer. Genom Internet har 
fanproducerat material blivit synligt på ett helt annat sätt än när det såldes och kopierades 
mellan fans på deras träffar. Jenkins gör här en distinktion mellan interaktivitet och 
deltagande. Det förstnämnda använder han för att beskriva hur ny teknologi har skapats så att 
den kan ta emot mer feedback av konsumenten. Till exempel tar han datorspel som ett 
exempel där man kan röra sig i en fiktiv värld men bara enligt de regler som finns i spelet 
(ibid.:133). Deltagande å andra sidan skapas av kulturella och sociala regler. Som exempel 
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här tar Jenkins upp att hur pass mycket man kan tala med varandra på en bio beror till större 
del på vad människorna omkring tycker är acceptabelt än filmen i sig. Därför blir det också så 
att interaktiviteten till större del kan styras av producenterna av till exempel ett datorspel än 
deltagandet12. 
 
Den framväxande deltagarkulturen över Internet med fanproducerat material liknar Jenkins 
vid gammal amerikans folkkultur, en liknelse som han även tagit upp i sina tidigare studier 
(jmf. Jenkins 1992:269ff.). Vad han tycks vilja lyfta fram med denna är hur sånger och 
berättelser cirkulerade fritt mellan människor utan att någon ville ha betalt för dem eller sade 
sig äga dem. När den kommersiella kulturen sedan började växa fram hamnade dessa två inte 
i kontrast mot varandra utan den ena hämtade element ur den andra. Men sedan växte sig den 
kommersiella kulturen allt starkare och fick folkkulturen att gå under jord men det var också 
där som den tidiga fankulturen uppstod. Det som vi ser idag är hur denna kultur återigen blir 
synlig på grund av tekniska förutsättningar som Internet, datorer som gör filmskapande mer 
enkelt m.m. (Jenkins 2006b:136). 
 
Det är däremot inte all typ av fanproducerat material som blir synligt. Eftersom filmerna 
bygger på upphovsrättsskyddat material kan medieindustrin och producenter försöka styra 
eller förbjuda dessa aktiviteter. Jenkins tar bland annat upp hur Lucasfilm som äger 
rättigheterna till ”Star Wars” gjort en egen hemsida för fanproducerade filmer som ett steg att 
ställa sig positiva till denna tendens. Samtidigt godkändes bara filmer som var parodier eller 
dokumentärer. De fick inte innehålla något material från filmerna men ljudklipp som fanns på 
hemsidan och leksaksfigurer som sålts i samband med filmerna (ibid.:154). Detta menar 
Jenkins kan ses som ett exempel på hur den kommersiella kulturen försöker ha kontroll över 
folkkulturen (eller deltagandet). De filmer som inte godkänns är då sådana som griper in i 
filmernas universum. Filmer om karaktärernas emotionella världar eller lyfter fram 
outforskade undertexter. Återigen gör Jenkins en könsskillnad mellan dessa hållningar där 
parodierna ofta skapas av män och utforskandet av det fiktiva universumet av kvinnor. På 
detta sätt får vissa filmer mer utrymme och blir synliga medan andra existerar under ytan 
(ibid.:156). När det gäller skapandet av parodier menar Jenkins att dessa även hämtar bitar 
från annan populärkultur. Genom att fixera olika typer av element från populärkulturen 
skapas humoristiska filmer med nya associationer (ibid.:148). 
 
När det gäller datorspelsindustrin så menar Jenkins att denna inte har lika höga murar mot 
konsumenterna som filmindustrin. Som jag tagit upp i samband med genomgången av 
Lowoods tankar så finns det en tradition inom spelbranschen att låta konsumenterna få vissa 
möjligheter att omskapa spelen i form av nya banor och texturer (kallas mod). Detta 
omskapande menar Jenkins är ett sätt att omskapa interaktionen med spelet genom deltagande 
(ibid.:163). Samtidigt är det bara genom att köpa originalspelet som man kan spela sina egna 
eller andras byggda banor. Vissa av dessa blir även populära bland spelare som sedan kan 
säljas av företaget som skapade originalspelet. Ett känt sådant exempel är ”Counter-Strike” 

som egentligen är en mod på spelet ”Half-Life” och som sedan blivit populärare än själva 
originalspelet (ibid.). Nu är det inte heller alla spel som ger konsumenterna dessa möjligheter. 
Detta kommer jag diskutera vidare i kapitlet om Jesper Juuls syn på datorspel. 
 

                                                 
12 Ett exempel som pekar på hur komplex denna process är det tidigare nämnda exemplet med Tristan Popes 

film. 
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3.1.3 Sammanfattning av Jenkins 

Ett genomgående tema i Jenkins tankar är att fanproducerat material skapas med hjälp av bitar 
och element från det material fansen riktar sitt intresse mot. I skapandet av filmer består 
konsten i att lyckas skapa något genom att kombinera dessa bitar på ett nytt sätt men samtidigt 
följa de sociala och kulturella normer som finns inom fankulturen.  
 
Den tidige Jenkins gör en distinktion mellan material som emotionellt försöker utvidga olika 
fiktiva universum mot en som försöker förstå hur de fungerar med hjälp av logik. Bägge dessa 
hållningar opererar inom en metatext som är framförhandlad mellan fansen. Kulturen kring 
den förstnämnda hållningen bygger sina argument på karaktärers motiv och känslor medan 
den sistnämnda till större del tycks koncentrera sig på skaparen av texten men också rationella 
argumentation.  
 
Den senare Jenkins gör en distinktion mellan interaktivitet och deltagande där det 
förstnämnda är skapad i förväg av producenten. Deltagande är till större del en social och 
kulturell process mellan fans. Jenkins tar även upp fanproducerad parodi som till skillnad från 
de tidigare nämnda hållningar använder material från populärkulturen som helhet. Fortfarande 
består detta skapande av att använda bitar och element från omgivande populärkultur och 
fixera dem i en film. 
 

3.2 Jesper Juul om regler och fiktion 

Jesper Juul försöker i sin bok ”Half-Real - Video Games between Real Rules and Fictional 
Worlds” skapa en förståelse kring hur man kan se på datorspel. Problemet med Juul till 
skillnad från Jenkins är att hans tankar enbart fokuserar på vad ett datorspel är uppbyggt av 
och låter spelarna befinna sig periferin. Ett annat problem i mina ögon är att Juul ofta utgår 
från ett normativt perspektiv där vissa spel eller spelares handlingar anses som bättre 
respektive sämre. Fördelen med att använda Juul är att han gjort en övergripande beskrivning 
av datorspel som tar med både spelens regler och spelens fiktion.  
 
Juul gör en definition av spel som ”a rule-based system with a variable and quantifiable 
outcome, where different outcomes are assigned diffrent values, the player exerts effort in 
order to influence the outcome, the player feels emotionally attached to the outcome, and the 
consequences of the activity are negotiable” (Juul 2005:36). Det vill säga att ett spel består av 
regler som gör att handlingar får olika resultat. Vissa av dessa resultat ses som mer positiva än 
andra. Spelaren försöker därför påverka och känner sig emotionellt engagerad i resultatet. 
Konsekvenserna av aktiviteten är förhandlingsbara, det vill säga att vinna i tennis på en 
skolgård får en annan konsekvens än att vinna Wimbledon. 
 

3.2.1 De verkliga reglerna 

Juul menar att alla spel består av regler. När det gäller äldre spel var det oftast deltagarna som 
bestämde och höll reda på dessa men när det gäller datorspel bestäms reglerna av den som 
utformar dem och hålls reda på av datorn. Det som regler gör är att de begränsar spelarnas 
handlingar och vad som är meningsfullt i spelet (ibid.:59). Till exempel tänker jag mig att 
man kan bygga korthus med korten under ett pokerspel men det är inte meningsfullt i 
förhållande till spelets regler13. Reglerna utgör alltså spelets struktur och det sätt som det kan 
spelas på. Det är också spelets regler som utgör själva utmaningen i spelandet. I till exempel 

                                                 
13 Det kan däremot uppfattas som kreativt och estetiskt tilltalande men detta ger inga spelmässiga fördelar. 
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fotboll finns regler om att spelare inte får röra bollen med händerna (förutom målvakten och 
vissa andra fall). Om det istället var tillåtet skulle det bli ett helt annat spel. Spelets regler bör 
inte förväxlas med strategi som är den plan som spelare har får att nå sina mål. 
 
Juul menar att datorspel kan delas upp mellan två huvudtyper, emergenta och progressiva 
spel14. Den förstnämnda kan länkas till äldre typer av spel som funnits innan datorn medan 
den senare uppstått i samband med den (Juul, 2005:67). Dessa två typer existerar inte bara i 
sin rena form men kan sägas utgöra två teoretiska modeller som kan kombineras på olika sätt. 
För att börja med de progressiva spelen är spelaren till stor del styrd av den som skapat dem. 
Spelaren måste utföra en fördefinierad serie handlingar för att lyckas komma vidare i spelet. 
Om spelaren utför fel handlingar så förlorar den (ibid.:73). Juul tar upp hur man kan göra ett 
test för att se om ett spel är progressivt genom att beskriva vad man ska göra för att klara av 
det. Om det tenderar till att bli en lista mer än en beskrivning av en strategi så är det ett 
progressivt spel (exempelvis: gå till mannen, plocka upp blomman, ge flickan blomman så 
öppnas dörren). Eftersom dessa typer av spel till större del styrs av utformaren är det också 
dessa spel som vanligtvis har berättande eller cinematiska ambitioner. Dessa spel är också 
statiska på så sätt att samma utmaning möter spelaren när den spelar om spelet. Har man väl 
kommit på vad man ska göra på ett visst ställe är det alltid så. 
 
Emergenta spel å andra sidan finns även utanför datorn i exempelvis kortspel och bordsspel. 
Dessa bygger på att olika regler kombineras så att spelet varieras och kräver att spelarna 
skapar strategier. Spelen är inte till lika stor del en rak linje utan är istället ett landskap av 
möjligheter (ibid.:75).  Men i och med att utformaren av spelet inte har lika stor kontroll över 
spelandet kan detta också resultera i oanade konsekvenser. Ett exempel som jag tagit upp är 
hur Daddar lyckades utnyttja spelets regler så att han kunde döda motståndarsidans bankir i 
World of Warcraft. Juul tar upp ännu ett exempel på hur spelare kom på att de kunde använda 
minor i ett spel som stegar genom att fästa dem på väggar och sedan hoppa upp på dem 
(ibid.:76). Därför tar Juul upp en distinktion mellan önskad emergens där spelarens valfrihet 
leder till en dynamisk utmaning och oönskad emergens där spelarna hittar sätt att utnyttja 
spelets regler så att det blir alltför lätt. Men det som är gemensamt med bägge dessa begrepp 
är att de pekar mot att spelare kan lösa problem på det sätt de vill istället för hur utformaren 
av spelet planerat. 
 
Juul menar att man kan skilja på olika sorters emergens i spel. Dels kan man se emergens som 
variation. Genom att olika regler samspelar med varandra skapas hela tiden nya situationer 
som inte är den andra lik. Dels kan det vara att emergens skapar mönster som exempelvis 
strategier eller samspel mellan spelare för att klara av något. Emergens möjliggör också 
justeringar av spelets regler. Slutligen så kan också emergens leda till nyheter och 
överraskningar när objekt i ett spel kombineras med dess regler på ett visst sätt som ingen 
förut tänkt på (ibid.:80f.). 
 
Nu finns det naturligtvis en mängd olika kombinationer av progressiva och emergenta spel. 
När det gäller MMORPG menar Juul att dessa är emergenta spel med progressiva 
komponenter. Spelets struktur är emergent. Man kan röra sig fritt i spelvärlden, försöka skapa 
olika strategier, de små uppdateringarna kan ändra på spelets regler och struktur. Men de olika 
uppdragen kräver att en spelare utför vissa handlingar i en viss följd (ibid.:72). Sammantaget 
kan emergens sägas bidra till större variation inom ett spel och uppmanar till improvisation 
hos spelaren. Däremot är det inte så att spelarna är helt fria att göra vad de vill i spelen, bara 
                                                 
14 En liknande uppdelning av spel kan ses i Lister m.fl. där ”Myst”, ett progressivt spel ställs mot ”Doom”, ett 

emergent spel (2005:262). 
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att de har större möjligheter. Detta kan länkas till Jenkins tankar om interaktivitet och 
deltagande på så sätt att emergenta spel har större valfrihet i interaktionen. Det rör sig alltså 
om en skillnad i interaktivitet mellan progressiva och emergenta spel. 
 

3.2.2 De fiktiva världarna 

Alla spel innehåller regler, däremot är det inte alla spel som försöker bygga upp en 
sammanhängande fiktiv värld. Juul tar upp hur man kan skilja på abstrakta spel vars symboler 
inte representerar något (exempelvis spelet ”Tetris”), ikoniska spel vars symboler 
representerar något men inte hänger samman (kungen i en kortlek) och spel med 
osammanhängande världar (schack, en kamp mellan två samhällen men utan förklaring till 
varför exempelvis drottningen kan göra vissa drag). Slutligen finns det spel som försöker 
skapa en sammanhängande fiktiv värld och det är dessa jag kommer intressera mig för i detta 
avsnitt (Juul, 2005:131-133). 
 
Innan dess ska jag ta upp hur Juul diskuterar förhållandet mellan spel och berättelser. Ett 
problem med diskussionen kring spel som berättelser är att begreppet används på så många 
olika sätt. Juul tar upp hur han och Jenkins tycks vara oense på denna punkt men visar att det 
bara handlar om att de har olika definitioner. Juul använder en ganska snäv definition av 
berättelse där begreppet är till för att fånga en förbestämd serie händelser. Jenkins använder 
berättelse genom en mycket bredare definition där en berättelse är en fiktiv värld. Om man ser 
till datorspel som en fiktiv värld så kan vissa spel ses som berättelser men om man använder 
en mer snäv definition så är de det inte. Juul vill hellre använda begreppet fiktion om det 
Jenkins definierar som berättelse. 
 
Sedan tar Juul även upp begreppet emergent berättelse som löst kan beskrivas som spelarens 
erfarenhet av spelet, eller de berättelser som spelarna berättar om spelet15. Även detta begrepp 
kritiserar Juul på grund av det inte definieras tillräckligt klart. Men däremot tar han upp hur 
dessa typer av berättelser associeras till bland annat MMORPG och de erfarenheter som 
spelarna gör tillsammans i spelvärlden (ibid.:159). Jag håller inte med Juul om att detta är en 
helt meningslös term. Även om denna beskrivning inte faller under en snävare definition av 
begreppet berättelse tycker jag fortfarande att det finns all anledning att lyfta fram denna 
aspekt i denna uppsats. Juul beskriver själv i sin definition av spel att människor engagerar sig 
emotionellt i dessa. Att dessa emotionella upplevelser sedan kan ta sig diverse uttryck tycker 
jag inte är en omöjlighet.  
 
För att återvända till hur Juul menar att spel kan utgöra en fiktiv värld så är detta helt 
beroende av spelaren. Spelets regler är något som spelaren måste gå med på för att kunna 
spela men spelet som fiktion behöver spelaren inte nödvändigtvis bry sig om. Till exempel tar 
Juul upp hur spelare av de FPS-spel jag tidigare nämnt16, efter ett tag blir mindre intresserade 
av spelets grafik och ställer ned den till en lägre upplösning för att se det som är relevant och 
få en snabbare dator (ibid.:139). För dessa spelare handlar inte spelet om att leva sig in i en 
fiktiv värld utan att ha en dator som är snabb och att vinna över andra. 
 
Men om nu en spelare vill uppfatta spelet som en fiktiv värld så menar Juul att detta görs av 
att spelaren fyller ut tomrummen i spelet med sin fantasi (ibid.:121). Detta beror på att fiktiva 
världar är ofullständiga, ingen fiktion beskriver hela sitt universum utan bara en del av det. 
Resten av detta universum och hur det hänger ihop är det upp till läsaren, publiken eller 

                                                 
15 Kan jämföras med Lowoods beskrivning av JuniorX karaktärs utveckling som början på story-line kategorin. 
16 Man ser en hand på skärmen och ska skjuta andra spelare eller datorstyrda fiender. 
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spelaren att föreställa sig. Här menar också Juul att denna process är beroende av både våra 
erfarenheter från den verkliga världen och av våra kunskaper om genrer (ibid.:123). När vi 
läser en fantasyroman och det talas om en drake antar vi att det är en eldsprutande ödla med 
vingar. På detta sätt närmar sig Juul Jenkins tankar om fans som textuella tjuvar. Eftersom ett 
spel enligt Juul inte utgör en berättelse på så sätt att det består av en linjär serie förskapade 
händelser men kan vara en mer eller mindre fullständig värld där det är upp till spelaren att 
skapa mening så påminner detta om Jenkins textuella tjuvar. Skillnaden i detta fall är att det i 
spelet inte finns en originalberättelse att utgå ifrån. Däremot tror jag att man med Juuls 
definition av berättelse kan säga att progressiva spel i större utsträckning kan liknas vid en 
berättelse mot emergenta spel. 
 

3.2.3 Sammanfattning av Juul 

Om Jenkins i det förra avsnittet gjorde en distinktion mellan interaktivitet och deltagande gör 
Juul en uppdelning av interaktiviteten mellan progressiva och emergenta spel. Progressiva 
spel är linjära och styrda av utformaren av dem. Emergenta spel är mer dynamiska och skapar 
en större valfrihet för spelaren att utforma en strategi. Juul gör en distinktion mellan önskad 
och oönskad emergens där det sistnämnda är till för att fånga hur spelare kan utnyttja spelens 
regler på ett sätt som det inte var tänkt. 
 
Spel kan men behöver inte innehålla fiktiva världar. Dessa är till större del beroende av 
spelarnas fantasi och förkunskaper om genrer. Det går att spela ett spel utan att leva sig in i 
dess fiktiva värld men det går inte att spela ett spel utan att gå med på dess regler. Detta blir 
även tydligt i fallet med World of Warcrafts uppdelning av servrar där det både finns PvP- 
och PvE-servrar för rollspelande men ingen rollspelsserver utan dessa. Liksom Jenkins 
begrepp deltagande så är även den fiktiva världen beroende av kulturella konventioner där det 
är upp till spelaren att fantisera kring hur spelets universum hänger ihop. Slutligen så tar Juul 
upp begreppet emergent berättelse som jag finner värdefullt. Problemet som finns kring detta 
är att det är så pass oklart vad det betyder. Eftersom detta begrepp känns värdefullt i detta 
sammanhang får jag lov att riskera denna oklarhet.
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4. Metod 

Någon specifik metod för att analysera innehållet i filmer skapade med ett datorspel har jag 
inte funnit. Därför har jag låtit mig inspireras av olika metoder som berör kvalitativ 
innehållsanalys för att med hjälp av dem försöka göra en analys. Främst består dessa i 
diskursanalys, semiotik och hermeneutik. Till detta har jag försökt att anpassa dessa i relation 
till de olika teoretiska utgångspunkter jag använder mig av, främst Jesper Juuls tankar kring 
regler och fiktion. Henry Jenkins kommer istället få större utrymme i uppsatsens 
diskussionsavsnitt. 
 

4.1 En version av kvalitativ innehållsanalys 

I denna uppsats är jag intresserad av det symboliska innehållet i filmerna och vad de kan 
sägas handla om men även hur detta innehåll kan ses som uttryck för ”de grundläggande 
tanke- och handlingsmönster som utmärker” verksamheten. Det sistnämnda kan med ett annat 
ord kallas diskurs (Hellspong & Ledin, 1997:51). Denna tankegång kan länkas till hur Jenkins 
menar att fanproducerat material formas efter fankulturens sociala och kulturella ramar 
(Jenkins, 1992:49). Därför blir analysen av texter producerade inom en viss aktivitet även en 
analys av dess diskurs. Samtidigt kan en diskurs innehålla andra diskurser eftersom den inte 
kan ses som en solitär enhet (Fairclough, 1995:18f.).  Det vill säga att analysen av en text kan 
innebära att man ser hur den kan länkas till andra diskurser. Detta synsätt kan även det länkas 
till hur Jenkins beskriver att fanproducerat material greppar tag om olika bilder och diskurser 
för att kombinera dem på ett nytt sätt (Jenkins 1992:224). Vad jag vill försöka lyfta fram är 
med andra ord en spänning mellan konvention och kreativitet. 
 
Ett problem med att använda sig av diskursanalys när det gäller denna uppsats är att metoden 
är så pass länkad till språket och hur mycket vår uppfattning av världen som består av språk. I 
denna uppsats tänker jag mig främst att tankar och idéer tar sig uttryck i vissa symboler i 
förhållande till vissa sociala och kulturella ramar. Dessa symboler består inte bara av talat 
eller skrivet språk utan i likhet med Norman Fairclough att en diskurs även kan innehålla 
”other types of semiotic activity […], such as visual images […] and non-verbal 
communication” (Fairclough, 1995:54).  
 
Problematiken som Fairclough tar upp kring analyser av bilder som kan länkas till semiotisk 
analys är att denna metod inte har samma systematiska tillvägagångssätt som när det gäller 
analysen av skrivet eller talat språk (ibid.:25). Det vill säga att argumenten kring varför man 
kan tolka en text på ett visst sätt även motsvaras av en systematisk analys på textnivå. Denna 
problematik har jag bland annat försökt hantera genom att jag låtit mig inspireras av 
hermeneutiken som metod och gjort en form av beskrivning av filmerna som ett förstadium 
till analysen. För att stärka studiens validitet har jag bifogat dessa beskrivningar i uppsatsens 
appendix.  
 
Hermeneutik är en metod som behandlar frågor om tolkningar och förståelse av en text 
(Hellspong & Ledin, 1997:220). Ett centralt inslag i denna metod är den hermeneutiska 

cirkeln som innebär att man gör en tolkning av en text och att denna sedan får bli 
utgångspunkt för ytterligare frågor till texten som resulterar i en ny tolkning (ibid.:226f.). 
Detta förstadium till analys gick till så att jag såg igenom alla filmer och försökte beskriva 
dem, vad som kändes framträdande i dem, vilka tankar jag fick samt vilka referenser jag 
tyckte mig se i dem. I denna försökte jag också att skapa mig en uppfattning om filmens 
kontext. Detta genom att se hur skaparen/skaparna beskrivit filmen i den introduktionstext 
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som finns bredvid länkar för nedladdning av filmen samt vilka kommentarer som senast gjorts 
från andra personer på den. Det förstnämnda på grund av att jag tror att många läser denna 
text innan de laddar ned filmen17 så att den kan bidra till tolkningen av den samt att diskursen 
inom kulturen blir tydligare när någon sammanfattar sin egen film. Att även ha läst en del av 
kommentarerna till filmen gjorde att jag kunde se hur vissa personer uppfattat den. Dessa 
beskrivningar har sedan fått utgöra en utgångspunkt till att gå tillbaka till filmerna med en ny 
förståelse för att göra min analys. 
 
När det gäller innehållsanalyser av text tycks dessa kunna delas upp i tre olika nivåer även om 
dessa hänger samman. Dessa tre är: kontexten, strukturen och stilen (Hellspong & Ledin 
1997:41). Kontexten handlar om vilket sammanhang som texten befinner sig i, strukturen om 
hur texten är uppbyggd och stilen om textens framställningssätt. När det gäller analysen av 
mitt material uppstår problematiken främst vid strukturnivå och till viss del när det gäller 
stilen eftersom analysen av talat eller skrivet språk är så pass mycket mer systematiskt 
utvecklat. Därför kommer jag ha svårt att göra en åtskillnad mellan struktur- och stilnivå i 
filmerna. 
 
En återkommande åtskillnad i denna uppsats är den mellan regler och fiktion. Lowood 
beskriver utvecklingen av filmer som en rörelse från spelrelaterade filmer till fiktiva 
berättelser. Juul menar att spel består av regler och fiktion. Inom textanalys kan man bland 
annat göra en åtskillnad mellan två större grupper texter: bruksprosa och skönlitteratur. Dessa 
två grupper kan sägas ha olika funktioner och framställningssätt. Bruksprosan har en praktisk 
funktion och försöker omtala den verklighet den syftar på. Skönlitteraturen har istället en 
estetisk funktion och gestaltar den verklighet den syftar på (även en fiktiv verklighet) 
(ibid.:16-19).  
 
Denna fråga kan sägas vara min utgångspunkt inför varje analys. Det vill säga om filmen kan 
tänkas ha en praktisk funktion i relation till spelet och gör anspråk på att beskriva eller 
förklara saker i det eller om filmen kan tänkas ha en estetisk funktion och försöker gestalta 
någon sorts verklighet. Naturligtvis tänker jag mig att en film kan innehålla spår av bägge 
men frågan blir då på vilket sätt. Från denna utgångspunkt går jag sedan vidare till att se vad 
det är som blir framträdande i filmerna. 
 
I denna uppsats har jag valt att analysera en större mängd filmer istället för några få i detalj. 
Tidigare har jag benämnt de olika kategorierna av filmer som just kategorier. Från och med 
nu kommer jag istället se dem som olika genrer, det vill säga en social förankrad textsort 
(ibid.:24). Lowood beskriver hur typen av filmer som skapats kring World of Warcraft med 
tiden kommit att utgöra allt fler olika genrer på warcraftmovies.com. Eftersom genrer är 
socialt förankrade uppkommer de ”vid en viss historisk tidpunkt, utvecklas och förändras och 
faller kanske så småningom ur bruk eller uppstår i en annan genre” (ibid.). Men genrer är inte 
bara ett sätt att dela in texter inom en viss grupp människor, de är även föreskrivande genom 
att utgöra en norm för hur denna text ska skapas. På detta sätt kan även olika genrer ge uttryck 
för diskursen inom en grupp. Återigen blir en spänning mellan konvention och kreativitet 
synlig. Det jag är intresserad av i denna uppsats är om det är något som kännetecknar en viss 
genre och om det finns skillnader och likheter mot andra genrer. 
 
Att försöka förstå filmernas kontext har som jag tidigare nämnt främst bestått av att läsa 
skaparens introduktionstext och se kommentarerna till den. Eftersom vissa av dessa filmer är 

                                                 
17 Det är inte ovanligt att filmer är väldigt stora och tar tid att ladda ned. 
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så intimt förknippade med ett spel har jag också försökt sätta mig in i referenser till det. Jag 
kommer även intresserat mig för filmernas intertextualitet, det vill säga hur en text ”för en 
dialog med andra texter som den återskapar, lånar ur, omformar, replikerar på, vänder sig mot 
eller knyter an till” (ibid.:56). Här kan man göra en åtskillnad  mellan vertikal intertextualitet 
där texten kan ha en förbindelse till tidigare texter inom samma genre och horisontell 

intertextualitet där texten har en förbindelse till texter inom andra genrer och verksamheter. 
 
När det gäller filmernas struktur och stil har jag koncentrerat mig på hur olika symboler i 
filmerna förhåller sig till varandra. Jag har främst intresserat mig för vilka element som är 
hämtade från spelet och vilka som är tillagda genom editering18. Jag har också varit 
intresserad av vilka symboler som blir framträdande i filmen genom en kontextuell 
förförståelse (kan vara text, bild, ljud m.m.). Genom att jag fokuserar på de framträdande 
symbolerna är det alltså här jag gör en avgränsning till förmån för att kunna göra ett större 
antal analyser. Här har jag också försökt se vad dessa symboler refererar till, om de tycks få 
sin betydelse i förhållandet till spelet med dess regler eller genom någon annan inramning.  
 
Det som gör att även en semiotisk analys av symbolerna i filmerna är problematisk handlar 
om jag främst ser dem som symboler. Det vill säga ett tecken som inte har något samband 
eller likhet med det objekt det refererar till (Fiske 1990:69). Nu är skrivna ord också symboler 
men vad jag menar är att det inte är självklart vad symbolerna i filmerna refererar till eftersom 
de är ett element i ett regelsystem men samtidigt har en grafiskt utformning som möjliggör 
föreställningen av en fiktiv värld. Naturligtvis kan man tänka sig att spelets regler och vad 
som är möjligt att göra i det utgör något som kan liknas vid en grammatik men en sådan 
analys går utanför ramen för denna uppsats. 
 

4.2 Känslornas betydelse 

Matt Hills har i boken Fan Cultures pekat på en del problem med forskning kring fankulturer 
och då främst den som bedrivits genom etnografiska deltagande observationer (Hills 2002). I 
detta avsnitt kommer jag kort beröra en problematik som kan länkas till diskursanalyser. 
Främst riktar Hills sin kritik mot vad han kallar moralisk dualism med vilket menas en viss 
syn på kulturen som konstruerar och fokuserar på två fastställda ”bra” och ”dåliga” fenomen 
(ibid.:8). Ett exempel som han tar upp är hur den tidige Jenkins skapar en sådan dualism 
mellan mediekonsumenter som bara ser eller följer en serie (dåligt) mot aktiva fans (bra). 
Liknande uppdelningar tycker jag även kan ses i Juuls tankar där emergenta spel tenderar till 
att beskrivas i mer positiva termer än progressiva spel.  
 
Det som jag känner är värt att ta upp i detta sammanhang gäller symbolers betydelse inom 
filmkulturen. Hills menar att mycket forskning har tenderat till att missa att fans gör en 
emotionell investering i de symboler de riktar sitt intresse mot som gör att de har ett affektivt 
förhållande till dem (ibid.:42). Jag har hittills inte berört det komplicerade förhållande som 
gäller relationen mellan skaparens eventuella intentioner bakom en film och kulturens 
värdering av den för att inte göra en redan oklar metod ännu mer diffus. Men vad jag här vill 
lyfta fram är att Hills argumentation kan länkas till min invändning mot Juuls avfärdande av 
tanken på emergenta berättelser. Det vill säga att vissa filmer kan bära på ett meningsinnehåll 
som kan länkas till den känslomässiga investering som spelare gör i spelet. Ett exempel på en 
sådan tolkning är hur Lowood länkar populariteten av Leeroy Jenkins till att den ger uttryck 
för en gemensam känslomässig erfarenhet från spelet. Men jag kan även tänka mig att det 
                                                 
18 Det vill säga hur många av symbolerna i filmerna som verkligen är från spelen och hur mycket som är tillagt i 

efterhand av ett redigeringsprogram. 



 21 

finns en möjlighet att en film inte bara skapas för att visa något för andra utan även som ett 
uttryck för den känslomässiga investering som spelaren gjort i spelet.  
 
Vad jag menar med detta är att alla symboler kanske inte nödvändigtvis behöver innehålla ett 
rationellt meningsinnehåll eller vara skapade med ett rationellt motiv. Hills menar att detta 
gör att många fans i intervjusituationer tenderar att använda sig av en religiös diskurs, ofta på 
ett skämtsamt sätt när de ska förklara varför de är fans (Hills 2002:129-139). Till exempel kan 
den första gång de kom i kontakt med fenomenet beskrivas som en frälsning m.m. Men jag 
tror inte man behöver gå så långt som till religionen för att beskriva det jag är ute efter i detta 
fall även om den ingången tycks vara berikande ur ett teoretiskt perspektiv. Istället vill jag 
peka på en moralisk dualism hos Jenkins senare tankar i samband med produktionen av 
fanproducerade filmer.  
 
När Jenkins beskriver tendensen att människor nu börjar göra egna filmer med sina 
hemdatorer beskriver han det bland annat som en utveckling av amatörfilmen. När människor 
kunde börja göra egna filmer hemma med en videokamera så var det få som gjorde spelfilm. 
Istället kom dessa filmer att bli dokumentärer med den egna familjen och sågs i hemmet 
(Jenkins 2006:142). Det är först senare med hjälp av datorns hjälp som människor kan börja 
göra egna filmer med datorgjorda effekter som har nästan lika bra kvalité som 
Hollywoodproduktioner. Här menar jag att man eventuellt kan se en moralisk dualism mellan 
de dåliga personliga familjefilmerna och de bra hemmagjorda spelfilmerna (och med det inte 
bara en estetisk värdering).  
 
Frågan som jag ställer mig är huruvida traditionen av familjära minnen som är emotionellt 
laddade för vissa personer tycks avklinga eller om de även förkommer i mitt material bara att 
de handlar om minnen och känslor från ett spel? Ett sätt att dela med sig av dessa filmer till 
kompisar, som också spelar spelet, kan vara att lägga upp dem på en hemsida. Däremot 
kanske de inte lockar en lika stor publik men det kanske inte är tanken bakom dem heller. 

 

4.3 Material och urval 

De filmer som jag kommer att analysera är hämtade från hemsidan warcraftmovies.com19 som 
är en av de första sidorna där människor kan ladda upp filmer relaterade till World of 
Warcraft (Lowood, 2006:366). Idag finns det över tiotusen filmer på sidan 
(warcraftmovies.com, 2006). För att ladda hem filmer på sidan behöver man inte vara 
registrerad medlem men om man vill lägga upp filmer så måste man vara det. Man kan även 
bli en premiummedlem vilket man betalar en viss summa pengar för (ca 70 SEK för ett 
halvår).  
 
Om man är medlem kan man kommentera och betygsätta filmerna och som premiummedlem 
kan man ladda ned filmer från sidans egna servrar. Det innebär att om man inte är 
premiummedlem så är man beroende av att skaparen av filmen lagt upp länkar på sidan till 
andra ställen som gratis tillhandahåller utrymme för filmen. Min uppfattning är att det är rätt 
ovanlig. Av mitt urval är det endast två filmer som inte har en länk till en plats där de som 
inte är premiummedlemmar kan ladda ned filmen (se appendix, dessa filmer har ett ”p” 
framför sig). Det finns även möjligheter att se en strömmad20 variant av filmerna med sämre 

                                                 
19 Hel adress: <http://www.warcraftmovies.com>. 
20 Filmerna har lägre upplösning och ses direkt på skärmen utan att först behöva laddas hem som en fil.  
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kvalitet eller ladda ned en torrent-fil21 där man kan ladda hem filmen från andra som har den. 
På grund av detta vill jag poängtera att det finna många olika sätt att ta del av dessa filmer 
förutom genom warcraftmovies.com. Till exempel finns många av dessa filmer även upplagda 
på youtube.com men denna uppsats kommer att utgå från warcraftmovies.com.  
 
Filmerna på sidan kan hittas på många olika sätt. Dels finns en sökfunktion som gör att man 
kan leta efter en specifik film, dels är filmerna indelade efter vilken server de är skapade på 
och vad karaktären har för klass. Min ingång till dessa filmer består av de olika kategorier 
(som jag kommer att kalla genrer) som kan sägas beskriva vad filmen innehåller. Dessa finns 
hela tiden på sidans högra meny. För att illustrera hur det kan se ut när man ska ladda hem en 
film har jag tagit en skärmdump från sidan (bild till nedan).  
 

Överst finns en text där 
skaparen/skaparna kan skriva en 
beskrivning och eventuella 
kommentarer till filmen. Till höger 
finns sidans meny där man kan välja 
vilka typer av filmer man vill se, bland 
annat genom de olika kategorierna. 
Under bilden längst till vänster (svart 
med röd text) finns alla platser där man 
kan ladda ned filmen från och längst 
ned finns ytterligare ett fönster med 
kommentarer från andra medlemmar 
samt deras betygsättning av filmen.  
 
När det gäller mitt urval har jag valt att 
utgå från en funktion som heter ”Hot 
this month” som finns på sidans 
förstasida. Denna funktion består av 
listor uppdelade efter de olika 
kategorierna beroende på vilken film 
som blivit mest nedladdad under sin 
första månad. När filmen sedan varit 
upplagd på sidan i en månad försvinner 

den från listan. Detta urval skedde 12/12-06 mellan klockan 18:00-18:10 (se appendix). Från 
denna lista valde jag de fyra mest nedladdade filmerna inom varje kategori.  
 
Jag har uteslutit de två kategorierna ”Burning Crusade” och ”Other” dels på grund av 
uppsatsen begränsade omfång och dels för att de kan tänkas innehålla väldigt olika sorters 
filmer. Other är som sagt en kategori för filmer som inte riktigt passar in bland de andra 
kategorierna. Eftersom jag i denna uppsats är intresserad av likheter och skillnader mellan de 
olika kategorierna väljer jag alltså främst de som tycks ha ett gemensamt tema. Däremot tror 
jag att en undersökning av kategorin ”Other” skulle kunna peka mot vilka framtida kategorier 
som kan tänkas uppstå. Samma sak gäller kategorin ”Burning Crusade” då denna innehåller 
filmer som har att göra med en kommande expansion av spelet. Även i detta fall tror jag att 
innehållet kan vara diversifierat eftersom intresset för dessa kan vara att de visar saker som 
ännu inte släppts till spelet. Däremot har jag valt att ta med kategorin ”Holiday” som endast 
                                                 
21 En fil som tillsammans med ett program gör det möjligt att dela med sig av och ladda hem filmen mellan flera 

användares datorer. 

Skärmdump från warcraftmovies.com 

. 
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hade med två filmer på ”Hot this month”. Detta för att denna till skillnad från de uteslutna 
kategorierna ändå bestod av en egen kategori som inte handlade om nyheter till spelet eller 
var en samlingskategori för filmer som inte passade in någon annanstans. Urvalet hade kunnat 
ske på många andra sätt men det som jag ser som fördelen med detta är att jag fått en 
spridning på filmerna mellan olika kategorier som inte är subjektivt utvald av mig själv. När 
det gäller både Jenkins och Lowood finns det ingen slumpmässighet i deras urval. Däremot 
kan inte detta urval ses som representativt för något annat än sig självt. Huruvida de slutsatser 
som dras av denna uppsats kan gälla för fenomenet som helhet är en fråga för vidare studier. 
 
Följande diagram kan sägas representera fördelningen av filmer i sin helhet för att skapa en 
överblick (se diagram nedan, från 1/1-07). 
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5. Analys 

5.1 PvP (spelare mot spelare) 

5.1.1 DrakeDog 6 (14467 nedladdningar/dag) 

Drakedog 6 är del sex i en serie filmer som innehåller strider mot andra spelare med den 
populäre karaktären Drakedog. Filmen innehåller olika klipp scener där Drakedog slåss mot 
andra spelare på de avgränsade slagfälten och i spelvärlden. Dessa kombineras med 
hårdrocksmusik som inte blir speciellt meningsbärande utan istället bidrar tempot och den 
hårda ljudbilden i musiken till att öka intensiteten i striderna. Kameran i filmen intar vad jag 
skulle vilja kalla ett tredjepersonsperspektiv. Det vill säga att man ser karaktären i centrum av 
bilden hela tiden och kameran följer dess rörelser precis som om det var man själv som 
spelade. Därför placerar filmen tittaren i en position som om den skulle spela själv.  
 
Användargränssnittet (user interface), det vill säga de olika symboler som finns på skärmen 
när man spelar som man antingen kan klicka på för att utföra en viss attack eller annat 
kommando i spelet, syns hela tiden i filmen. Även tangenterna på tangentbordet är kopplade 
till dessa kommandon och om man trycker på någon av dessa är det som att man skulle klicka 
på symbolen. Genom att dessa symboler syns ser man hela tiden i filmen vilka olika 
kommandon den person som spelar Drakedog använder. Även all annan information som man 
kan få av spelet, hur mycket skada karaktären gör på en annan spelare, hur mycket man får 
själv, vilka magier som används m.m., syns i filmen22. I mitten av filmen dör Drakedog vilket 
innebär ett avbrott mot alla segrar över andra spelare som de tidigare klippen innehåller. Efter 
detta blir musiken lugnare och den som spelar Drakedog visar vilka olika saker karaktären bär 
samt hur karaktärens olika talanger ser ut. Detta görs med hjälp av de fönster i spelet som man 
kan klicka fram för att se dessa. Sedan fortsätter klippen med strider mot andra spelare med 
hårdare musik igen. Drakedog vinner hela tiden tills att filmen avslutas med ytterligare ett 
nederlag. 
 
De symboler som presenteras i denna film tycks få sin mening i förhållande till spelets regler. 
Genom att alla olika saker som man använder sig av när man spelar syns på skärmen försöker 
inte filmen iscensätta en fiktiv värld. Tvärtom så präglas filmen av en vilja till regelorienterad 
transparents genom att allt som händer i striderna visas och karaktärens olika egenskaper 
visas. Detta gör att jag även tror att karaktärens rörelser och handlingar i filmen betraktas som 
en strategi till att övervinna andra spelare. Därför kan denna film både ses som en uppvisning 
av en duktig spelare och information om tittaren själv kan bli bättre. 
 

5.1.2 40 Paladins Vs. 40 Shaman Movie (8041 nedladdningar/dag) 

Detta är en film vars grundtanke bygger på att fyrtio spelare av klassen paladin från Alliansen 
ska möta 40 shamaner från Horden. Till detta hör att dessa är de enda klasser som är specifika 
för varje sida. Därför kan filmen ses som ett test mellan vilken av dessa  som är bäst i spelet. 
Till skillnad från Drakedog börjar denna film med vad jag skulle vilja kalla 
förstapersonsperspektiv. Detta är en funktion i spelet som gör det möjligt att se ur karaktärens 
egna ögon till skillnad från tredjepersonperspektivet där karaktären finns centrerad i mitten på 

                                                 
22 Eftersom spelarna kan välja bland en mängd olika alternativ när det gäller vilken information som de vill få på 

skärmen när de spelar skiljer sig dock dessa åt. Användargränssnittet kan även påverkas genom att man 
laddar hem en så kallade mod (modulering) som är ändringar skapade av andra spelare. Vissa mod som blivit 
populära har sedan  lagts till i spelet av tillverkarna. Genom att dessa syns i filmen visar de även vad spelaren 
har för inställningar och mod vilket utgör ytterligare information om spelandet för tittaren.  
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skärmen. Med hjälp av denna funktion kan en spelare agera kameraman utan att själv vara 
med i bild. Detta gör att kameran kan röra sig mer fritt utan att fokusera på en enda spelare i 
mitten av bilden. Användargränssnittet är även det borttaget vilket man kan göra i spelet med 
hjälp av några tangenter. Därför skapas en mer fiktiv scen som påminner om en vanlig 
spelfilm. I dessa första scener ser man hur de olika klasserna kommer färdandes ut ur varsin 
stad. Musiken i bakgrunden är klassisk musik som påminner om filmmusik vilket gör att 
scenerna inramas av en episk ton. När bägge grupperna möts på ett öppet fält i spelvärlden 
ställer de sig på ett långt led vända mot varandra. Här kan filmen sägas innehålla en 
horisontell intertextualitet som hämtar sitt bildspråk från filmens värld på så sätt att denna 
scen påminner om liknande formationer av krigare i episka filmer som Braveheart, Narnia och 
Sagan om ringen. Efter detta byter filmen perspektiv till tredjeperson och man följer slaget 
med en karaktär i centrum av bilden. I dessa scener syns även användargränssnittet och övrig 
information i spelet vilket bryter mot det fiktiva bildspråket. Samtidigt ser man inte riktigt vad 
som händer i striden utan bara en stor hop av karaktärer som slåss med varandra. Filmen får 
ytterligare en vändning genom att olika klipp bestående av tillagd text beskriver hur den 
server som innehöll den spelvärld som detta slag utkämpades på slutade fungera under 
striden. Detta gjorde att ingen vinnare kunde utkoras eftersom ingen nästan  kunde röra sig 
när de spelade. Istället beskriver texten hur det denna gång var servern som vann. 
 
Denna film är intressant på så sätt att den bygger på en idé som kan relateras till spelets 
regler, vilken är bäst av de två specifika klasserna från varje sida? Filmen inleds med ett 
episkt och cinematiskt23 bildspråk men går sedan över till ett mer spelmässigt under striden. 
En komisk effekt uppstår genom att servern inte orkar med denna strid. På detta sätt kan inte 
den regelorienterade idén genomföras och det episka slagets fiktion slås i spillror av serverns 
verkliga begränsningar. Här blir det tydligt hur en film kan operera på flera olika nivåer. 
 

5.1.3 Moonfire Cannon! (4253 nedladdningar/dag) 

Liksom den förra filmen bygger denna film på en idé som både kan länkas till spelets regler 
och en estetisk effekt. Fem karaktärer som alla tillhör klassen druider är i ett avgränsat slagfält 
i spelet. Druiderna har förmågan att ändra sitt utseende och den komiska estetiska effekten 
består i att alla fem karaktärer har antagit formen av så kallade Moonkins, uggleliknande 
figurer som går på två ben och har horn i pannan. Men detta innebär även vissa regelmässiga 
förändringar eftersom denna form även ändrar dessa. Scenerna är filmade med 
användargränssnittet synligt och från ett tredjepersonperspektiv. Därför skapas inte en fiktiv 
illusion men likväl en komisk effekt av att fem uggleliknande figurer springer runt i spelet. 
Musiken i bakgrunden består av glad eurotechno som förstärker denna komiska stil. Samtidigt 
finns olika kommentarer i scenerna som främst länkas till de spelmässiga händelserna i filmen 
till exempel vilka strategier och attacker som används. 
 
Jag tror att denna film kan ses som ett sätt att utnyttja spelets estetik och regler så att en 
komisk effekt uppstår. Därför tror jag att denna film kan fylla både en humoristisk funktion 
och en spelmässig som handlar om vad som händer när fem karaktärer av samma klass spelar 
tillsammans i samma form. 
 

5.1.4 World of Warriorcraft (4150 nedladdningar/dag) 

Denna film kan ses som ett debattinlägg inom spelkulturen vilket gör att en del av diskursen 

                                                 
23 Detta begrepp kommer jag att använda då det visuella i filmen mer påminner om traditionell film än ett spel. 

Det vill säga att användargränssnittet inte syns. 
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kring spelet blir mer påtaglig än i tidigare filmer. Filmens titel och uppbyggnad har tydliga 
influenser från en tidigare filmserie kallad ”World of Roguecraft” vilket gör att det finns en 
vertikal intertextualitet i den. Filmen inleds med att en karaktär av klassen tjuv och en krigare 
möts i en duell mot varandra. Denna scen är filmad ur tjuvens tredjepersonsperspektiv. 
Användargränssnittet med information syns på bilden. I slutet av striden byts perspektivet till 
förstaperson så att man ser från respektive karaktärs synfält. I dessa är användargränssnittet 
med information borttaget. Tjuven förlorar och efter det följer en lång cinematisk dialog 
mellan tjuven och krigaren. Denna består av att karaktärerna gör gester till en text som finns 
nederst på filmen. Kortfattat består denna dialog av en argumentation mellan karaktärerna 
huruvida krigarna är den starkaste klassen i spelet. Tjuven menar att det är så och krigaren 
menar att det en gång i tiden var sant men att en senare uppdatering i spelet ändrade på detta. 
Dialogen kan alltså relateras till en större diskurs inom spelkulturen med en diskussion kring 
vilka klasser som har flest spelmässiga fördelar och vad olika uppdateringar i spelet får för 
konsekvenser. Mer specifikt så förhåller sig denna film till en uppfattning om att krigarna är 
den starkaste klassen i spelet.  
 
Men i dialogen finns även en vertikal intertextualitet då tjuven och krigaren refererar till 
tidigare filmer skapade med spelet som innehåller krigare som gör stor skada på andra 
spelare. Dessa är även inklippta i filmen. Krigaren menar att det var dessa filmer som fick 
skaparna av spelet att göra krigarna svagare. Därför förhåller sig även filmen till filmkulturen 
och en tanke kring att den kan påverka spelet. Krigaren förklarar att om dessa tidigare filmer 
kunde visa hur överdrivet starka krigarna var så är syftet här att visa att krigarna idag 
försvagats till att inte kunna vinna mot någon annan klass. Detta genom att spela så bra som 
möjligt mot andra spelare men ändå förlora. Efter dialogen följer ett flertal scener där krigaren 
slåss mot andra spelare och förlorar nästan alla slag. I dessa syns användargränssnittet och 
man ser krigaren i ett tredjepersonsperspektiv. Varje strid inleds med text som förklarar vilka 
olika spelmässiga förutsättningar som finns för striden samt vilken klass som krigaren möter. 
Filmen avslutas med att tjuven och krigaren möts en sista gång med andra spelmässiga 
förutsättningar och tjuven vinner.  
 
Denna film tycker jag kan ses som en form av debattinlägg som gör anspråk på att säga något 
till spelkulturen om frågan kring olika klassers styrka. Filmen innehåller också en uppfattning 
om att olika filmer kan påverka de förändringar i spelets regler som Blizzard kan göra. 
Argumentationen kan delas upp i två delar. Dels förekommer en argumentation i text i 
dialogen mellan tjuven och krigaren. Denna är skapad på ett cinematiskt sätt där karaktärerna 
får gestalta en diskussion kring spelet. Dels förkommer en form av ”empirisk” del där 
skaparen visar hur krigaren förlorar i alla strider mot andra spelare. Eftersom denna är 
beroende av att tittaren ser att det är en duktig spelare som spelar syns all information som 
relateras till spelets regler i dessa scener. Argumentationen om att klassen krigare är för svag 
skulle inte hålla om tittaren avfärdar den som en dålig spelare. 
 

5.2 Battlegrounds (avgränsade slagfält) 

5.2.1 8/8 CS NerubSlvMkr PVP (1725 nedladdningar/dag) 

Denna film påminner mycket i sin stil om Drakedog 6 och innehåller olika klipp där en 
karaktär slåss mot andra spelare i de olika avgränsade slagfälten (s.24). Även i detta fall 
består musiken av tung hårdrock i bakgrunden. Filmen inleds med en kort beskrivning av 
vissa av karaktärens egenskaper samt en adress till en komplett information om den. I 
scenerna syns användargränssnittet och all annan information som hör till spelet. Även här ser 
man karaktären från ett tredjepersonsperspektiv i centrum av bilden. I filmens titel ingår en 
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förkortning av Nerubian Slavemaker, en pilbåge som man kan få när man dödar en av de 
svåraste datorstyrda fienderna i spelet (Kel'Thuzad). Vapnet är för tillfället det mest kraftfulla 
av alla långdistansvapen vilket gör att det hamnar i fokus i filmen. Detta förstärks ytterligare 
av att de olika klippen koncentreras till de siffror som beskriver hur mycket skada 
motståndaren tar. Dessa är väldigt höga i de olika klippen. Till skillnad från Drakedog 6 som 
innehöll mycket rörelse och olika attacker står denna karaktär mer stilla och använder ett färre 
antal attacker.  
 
Denna films funktion tror jag främst att visa upp ett attraktivt vapens effekt i spelet. 
Orienteringen mot siffrorna som beskriver hur stor skada karaktären ger sin motståndare kan 
fungerar på så sätt att tittaren jämför dessa med vad den själv kan göra om den spelar. Till 
skillnad från en film med en viss spelares strategi som tittaren kan studera eller ta efter tror 
jag att denna främst bidrar till att tittaren även vill ha detta vapen. 
 

5.2.2 MOONFIRE: 10 Druid WSG (714 nedladdningar/dag) 

Denna film kan liknas vid ”Paladins Vs. 40 Shaman Movie” och ”Moonfire Cannon!” på så 
sätt att den bygger på en idé om att använda de olika klasserna i spelet på ett visst sätt (s.24f.). 
Denna gång är det tio stycken druider som tillsammans spelar på ett avgränsat slagfält i spelet. 
Till största del innehåller filmen olika klipp från ett tredjepersonsperspektiv med 
användargränssnittet synligt. Små kortare klipp utan detta från ett förstapersonsperspektiv 
finns inlagda som skapar en estetisk effekt. I bakgrunden hörs snabb punkmusik. I titeln  
förekommer ordet moonfire som är en attack som druider har och som används flitigt i filmen.  
Filmen gör närbilder på hur många sådana attacker motståndarna tar emot. En lustig effekt 
uppstår genom detta då tio druider tillsammans använder sig så överdrivet av denna attack. 
Samtidigt kan detta även relateras till spelets regler som ett sätt att undersöka vad som händer 
om tio karaktärer av en viss klass spelar tillsammans. Filmen kan även ses som en sorts 
hyllning till klassen druider. Genom en text i början på filmen beskrivs hur denna 
kombination av karaktärer gör att alla kan attackera fiender och samtidigt kasta helande 
magier på varandra. I vanliga fall delas detta upp mellan de olika klasserna som till exempel 
att krigarna attackerar motståndarna och prästerna kastar helande magier på krigarna. Detta 
kan beskrivas som en större frihet för spelarna att göra vad de vill inom gruppen och inte vara 
så låsta till redan förbestämda roller. 
 
Denna film kan liksom ”Moonfire Cannon!” sägas ligga på gränsen mellan en undersökning 
av spelets regler (hur kan det se ut när tio druider spelar tillsammans) och en komisk effekt 
(en motståndare blir attackerad med överdrivet många moonfire). Filmen kan även ses som en 
hyllning till druiden som klass. 
 

5.2.3 Gnome Warrior Tomble - 2.0 Patch (399 nedladdningar/dag) 

Denna film kan delas upp i tre delar. Temat i den cirkulerar kring en uppdatering av spelet 
som filmen beskriver som negativ för klassen krigare. På detta sätt kan även denna film 
länkas till en diskurs inom spelkulturen kring olika klassers styrka och svagheter efter vissa 
uppdateringar. Inledningsvis beskrivs med text hur filmen tar sin början dagen efter en viss 
uppdatering. Detta gör att den placerar tittaren vid en specifik tidpunkt. I den första delen av 
filmen syns en karaktär ur tredjepersonsperspektiv med användargränssnittet synligt som slåss 
på olika slagfält i spelet. Gång på gång dör karaktären och förlorar mot andra spelare. I 
bakgrunden till dessa hörs musik hämtad från Rocky-filmerna vilket gör att det finns en 
horisontell intertextualitet till dessa. Denna koppling blir ännu tydligare då en text bland annat 
uppmanar karaktären att vara snabbare och starkare. Dessa citat kan även de länkas till 
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Rocky-filmerna. Sedan går filmen in i sin andra del där man fortfarande ser karaktären från ett 
tredjepersonsperpektiv men utan användargränssnittet vilket skapar en cinematisk effekt. 
Även i detta fall blir intertextualiteten till Rocky tydlig då både musiken och karaktärens 
rörelser kan länkas till filmerna. I de olika klippen ser det ut som att karaktären är ute och 
joggar, slåss med knytnävarna mot djur, springer upp på en höjd och blickar ut över 
spelvärlden. Detta för tankarna till hur Rocky tränar för att bli starkare i orginalfilmerna. Den 
tredje delen påminner om den första förutom att karaktären nu vinner striderna. Filmen 
avslutas med information om karaktärens olika talangpoäng. 
 
Denna film tar sin utgångspunkt i en uppdatering av spelet som kombineras med ett tema från 
Rockyfilmerna. På detta sätt tror jag att man kan se det som att referenser till spelets regler 
fixeras med ett tema från en film. I likhet med ”World of Warriorcraft” handlar denna film 
om en negativ uppdatering för klassen krigare men behandlar det på ett annat sätt (s.25). 
Lösningen på problemet ligger här i att mer träning och färdighet behövs. Samtidigt kan man 
även se denna film som en berättelse om en svag krigare som tränade upp sig och blev stark i 
likhet med temat från Rocky. 
 

5.2.4 Tosoto (295 nedladdningar/dag) 

Denna film inleds med kommentaren ”Simply because I can make one if I feel like it”. Filmen 
består av en serie klipp med en karaktär som slåss på olika slagfält i spelet. Denna ser man ur 
ett tredjepersonsperspektiv och användargränssnittet är synligt. Ibland dyker en del 
kommentarer till vad som händer i striden upp i form av text. I bakgrunden hörs rockmusik 
som fungerar på samma sätt som tidigare filmer använt sig av hårdrock för att skapa en viss 
stämning. Det som är intressant i denna film är just den inledande meningen. Genom denna 
förhåller sig filmen till en diskurs som bestämmer vem som bör göra en film och vem som 
inte bör göra det. Frågan är huruvida symbolerna i denna film blir meningsbärande. Att det 
rör sig om en person som spelar med en karaktär är klar och att detta inte är ett försök att göra 
en berättelse. Men filmens innehåll rör sig på en annan nivå genom inledningstexten. Varför 
ska inte dessa filmer få skapas? En film som inte innehåller någon speciell kreativitet utan 
bara följer konventionerna inom genren. Det är en karaktär som slåss på ett slagfält, inget 
mer. Kanske kan man se detta som ett uttryck för den spänning jag berört i mitt metodavsnitt 
mellan amatörfilmer skapade kring emotionellt laddade händelser för en viss person/grupp 
och filmer som riktar sig mot en större publik. Personen som gjort filmen tycks redan vara 
inställd på att mötas av dålig kritik av andra så meningen kan vara ett sätt att argumentera 
emot denna. Problemet med denna film blir då att den inte riktar sig mot någon utan är en 
yttring av en persons känslor. 
 

5.3 PvE (spelare mot datorstyrda fiender) 

5.3.1 Decimator V1 (8042 nedladdningar/dag) 

Denna film påminner till stor del om ”8/8 CS NerubSlvMkr PVP” (s.26). Skillnaden är att 
denna film består av klipp från hur en grupp spelare från ett visst gille (Decimator) möter en 
datorstyrd ledare24 i en instans. Perspektivet är tredjeperson på en spelare och 
användargränssnittet syns i filmen tillsammans med annan spelrelaterad information. I 
bakgrunden hörs hårdrock. Spelarna står i princip stilla hela tiden och slåss mot ledaren. En 
gång i filmen syns närbilder när karaktären får speciellt höga siffror på hur mycket skada den 

                                                 
24 Jag använder begreppet från engelskans Boss, det vill säga en svårare datorstyrd fiende som tar längre tid och 

koncentration i spelet. Dessa finns oftast i instanser och ger bättre belöningar om man besegrar dem. 
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ger. I mitten på filmen syns en liten tillagd symbol som visar att ett hopp i tiden görs. Filmen 
avslutas med att en ruta förstoras som visar hur mycket skada varje spelare gett och överst på 
den finns namnet på karaktären som filmen följt. 
 
Även denna film fokuserar på spelandet och karaktärer som gör stor skada på sin motståndare. 
Men i denna film beskrivs inte de olika egenskaper eller utrustning som karaktären har vilket 
gör att man inte vet vad det är som gör att denna stora skada ges. För att ta reda på det måste 
man gå in på filmens hemsida. Denna fixering vid stor skada tycks vara ett återkommande 
tema som jag tror fungerar som en uppvisning av en stark spelare som tittaren jämför sig med 
ifall den spelar själv. 
 

5.3.2 Pally Tanks 5 man Ubrs (525 nedladdningar/dag) 

Denna film förhåller sig till diskurs kring spelet på så sätt att det är en argumenterande film 
om att klassen paladin kan vara bland de spelare i en grupp som står längst framme i 
gruppformationen i en strid mot en större fiende. Filmen inleds med att detta gestaltas att en 
karaktär syns i en scen utan användargränssnitt. Denna karaktär beskriver det jag nyss nämnt 
genom pratbubblor som dyker upp ovanför karaktären. Detta är en funktion som finns i spelet 
som man kan använda för att säga saker med text. I likhet med ”World of Warriorcraft” 
framför en karaktär ur spelet argument (s.25). Till skillnad från den vänder sig inte denna film 
mot en regelmässig ändring i spelet utan vill lyfta fram en förbisedd möjlighet. Filmen följer 
samtidigt samma upplägg då en textbaserad argumentation från en karaktär följs upp med 
scener som ska fungera som en form av empiriska bevis för denna. I detta fall rör det sig om 
en grupp spelare som slåss mot olika datorstyrda fiender i olika klipp. Dessa utgår från ett 
tredjepersonsperspektiv med en paladin i centrum av bilden. Användargränssnittet och 
information från spelet syns. I mitten av bilden syns en liknande ruta som i Decimator där 
man kan se att den karaktär filmen följer gjort mest skada i hela gruppen. Detta är något som 
krävs av de karaktärer som ska stå längst fram i en gruppformation. Även dessa scener har 
hårdrocksmusik i bakgrunden. En förstoring av en annan krigarkaraktärs energi syns också i 
slutet av filmen för att tittaren ska kunna jämföra paladinen med krigaren som vanligtvis står 
längst fram i gruppen. Filmen avslutas med att i text beskriva olika egenskaper hos de olika 
karaktärerna. 
 
Denna film är argumenterande eftersom den dels bygger på att en karaktär argumenterar i 
form av text och dels genom ett exempel från spelet som bevis för att detta stämmer. Även 
denna film kan sägas förhålla sig till en diskurs inom spelkulturen om olika klassers fördelar 
och nackdelar. 
 

5.3.3 Farming Chimaerok Chops Solo (379 nedladdningar/dag) 

Denna film består av att en ensam spelare lyckas döda en stor datorstyrd drake. Först beskrivs 
drakens olika egenskaper med text och siffror. Sedan syns en karaktär som slåss mot en drake 
i ett tredjepersonsperspektiv med användargränssnittet synlig. I bakgrunden hörs 
hårdrocksmusik. Karaktären slåss mot draken, dödar den och sedan avslutas filmen med en 
länk till en sida där man kan se karaktärens olika spelmässiga egenskaper. Filmen kan sägas 
beskriva en strategi för att lyckas döda en svår fiende helt ensam. 
 

5.3.4 Remember, remember, the 5th of December (329 nedladdningar/dag) 

Även denna film berör en uppdatering av spelet i samband med klassen krigare. I början av 
filmen syns en krigarkaraktär komma gående mot kameran i ett tredjepersonsperspektiv. 
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Användargränssnittet blir synligt och karaktärens utrustning gås igenom. Efter detta kommer 
en text som förhåller sig genom en horisontell intertextualitet till den engelska folkdikten 
”Remember, remember the fifth of November”25. I filmen beskriver denna dikt uppdateringen 
som ett förräderi mot alla krigare och sen kommer ytterligare text om hur personen som gjort 
filmen ville njuta av spelandet en sista gång innan uppdateringen. Sedan består hela filmen av 
att krigarkaraktären står stilla och slåss med en datorstyrd fiende. Detta görs från ett 
tredjepersonperspektiv och användargränssnittet är synligt. Ytterligare två karaktärer står vid 
sidan och hjälper den. Centralt i filmen blir även här siffrorna för hur stor skada karaktären 
gör på fienden. Musiken i bakgrunden består av symfonisk hårdrock. 
 
Denna film tror jag man kan se ur tre olika perspektiv. Dels är det ännu en film som uppvisar 
en karaktär som gör stor skada på en fiende. Dels är det även en kritik mot en uppdatering i 
spelet. Samtidigt argumenterar inte filmen mot denna uppdatering utan skapar istället ett 
minne och ett tidsdokument om hur det var i spelet för krigarna innan denna. 
 

5.4 Story-Line 

5.4.1 The Brothers Tauren 2 (2889 nedladdningar/dag) 

Denna film är en komisk kortfilm som handlar om två taurenbröder. Filmen antar inte att 
tittaren redan vet vad denna ras är för något utan beskriver att det är en blandning mellan en 
människa och en ko. Filmen är del två i en serie om dessa bröder. Kortfattat kan filmen 
beskrivas handla om dessa och hur de försöker få ned den ena broderns katt som klättrat upp i 
ett träd. Filmen inleds med att de hänger upp och ned i trädet efter att försökt komma upp i det 
med hjälp av en katapult. Sedan byts scenen och man får följa en högst osympatisk manlig 
människa som verkar smått galen och våldsam. I en dröm får denna man en uppenbarelse där 
en röst säger till honom att han ska söka upp en profet som har klövar och horn i pannan. Han 
ger sig sedan av för att söka efter denna profet och stöter ihop med de två bröderna. Eftersom 
de stämmer in på beskrivningen (horn och klövar) frågar mannen vad han kan göra för dem. 
De ber honom plocka ned kattan från trädet (”get him”). Mannen skickar då ett brinnande 
eldklot mot trädet och katten går upp i rök. Dessa händelser leder fram till en förtitt på nästa 
del i serien. 
 
Till skillnad från alla tidigare filmer syns aldrig användargränssnittet från spelet eller annan 
regelorienterad information. Det finns inte heller någon referens till spelets regler i filmen. 
Istället är den kraftigt redigerad i efterhand och karaktärerna i filmen gör saker som är 
omöjliga att göra i spelet. Kameran är inte heller låst till en viss karaktär utan rör sig fritt 
vilket antagligen spelats in ur ett förstapersonsperspektiv. Inspelade röster matchas av 
karaktärernas olika rörelser. Eftersom filmen är så pass redigerad är det svårt att se vad som är 
tillagt och vad som är inspelat genom spelet. Ingen katt kan sitta i ett träd i spelet, inga 
karaktärer kan hänga upp och ned i ett träd och det går inte heller att sätta eld på det. 
Elementen i filmen kan sägas vara hämtade från spelet men skaparna har gått utanför vad som 
är möjligt att göra genom spelets regler för att istället skapa en fiktiv berättelse. Det som 
sakerna i filmen refererar till i filmen kräver inte att man måste ha en förförståelse hämtad 
från spelet. Spelet tillfogar istället en miljö i filmen. Vad tauren är för något beskrivs i början 
av filmen och det komiska i filmen består av att beskrivningen i mannens dröm sammanfaller 
med hur dessa ser ut. Däremot gör referensen i början av filmen till en profet med klövar och 
horn att det kan uppfattas som djävulen men även en ond karaktär inom Warcraft-
universumet, Illidan. På detta sätt opererar denna referens på två nivåer beroende på hur 

                                                 
25 I detta finns ytterligare en intertextuell referens till filmen ”V för Vendetta” där dikten förekommer. 
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vilken förförståelse tittaren har. 
 

5.4.2 emToo (2696 nedladdningar/dag) 

Denna film som är del två i en serie är en salig blandning av allt möjligt. Filmen kan sägas 
spränga alla genrekonventioner och blandar friskt klipp på olika strider mot andra spelare, 
smålustiga idéer i spelet som att lura in ett stort datorstyrt monster i en stad eller ta sig in i 
motståndarsidans huvudstad. Ibland syns användargränssnittet och ibland inte. I bakgrunden 
hörs lustig musik som förstärker det knäppa och lite kaosartade intrycket. Olika kommentarer 
är pålagda med text som ibland bara är lustiga och ibland refererar till vad som händer på 
skärmen. Det förekommer även andra tillagda element som snögubbar, dansande karaktärer 
som dyker upp på bilden. Först tjugo minuter in i filmen kommer en text fram där skaparen 
beskriver hur allting bara handlar om att ha roligt, att vem som helst kan redigera ihop en film 
med en film inom PvP-genren som bara visar när man vinner och aldrig förlorar. Denna text 
blir tolkningsnyckeln för filmen som då kan länkas till diskursen kring filmskapandet.  
 
Budskapet i filmen blir att det viktigaste med spelet, och att göra filmer, är att man ska ha kul. 
På sätt och vis kan denna film länkas till ”Tosoto” eftersom den förhåller sig till diskursen 
kring filmskapandet (s.28). Samtidigt blir dessa två filmer varandras motsats då ”Tosoto” 
argumenterade för rätten att skapa en helt konventionell film och denna argumenterar för att  
strunta i konventionerna och bara ha kul. 
 

5.4.3 Tribal Gnome - Facon Sex (2236 nedladdningar/dag) 

Denna film kan sägas påminna om hur ”The Brothers Tauren 2” går utanför vad som är 
möjligt att göra i spelet med hjälp av redigering. Filmen är en musikvideo till den franska 
gruppen Tribal Kings låt ”Façon sex” som används i filmen vilket gör att det finns en 
horisontell intertextualitet i den. Filmen liknar i princip musikvideon till originalet bara att 
denna använder element ur spelet vilket skapar en komisk effekt. De två manliga sångarna har 
bytts ut mot två gnomer och de lättklädda damerna i videon till originalet består av halvnakna 
kvinnliga nattalver och människor från spelet. Filmen byter mellan olika kameraperspektiv 
som i en musikvideo och innehåller inget användargränssnitt eller andra saker som kan länkas 
till spelandet. Liksom i ”The Brothers Tauren 2” är det svårt att säga vad som lagts till i 
efterhand i filmen och vad som är hämtat från det (s.30). Till exempel finns ett par fläktar 
tillagda i bakgrunden för att påminna om originalet. Inga referenser finns till spelets regler 
utan filmen bygger till stor del på en komisk effekt att förlägga musikvideon till spelet och 
referensen till den. Estetiken påminner till stor del om andra musikvideos med ett par killar 
bland en massa lättklädda damer. Främst tror jag att denna film är till för att underhålla 
tittaren. 
 

5.4.4 Myndflame - Squirrelbane (1516 nedladdningar/dag) 

Detta är en reklamfilm skapad till företaget XFIRE för att sändas på MTV. Även denna film 
är väldigt redigerad i efterhand och går utanför vad som är möjligt att göra i spelet samt 
lägger till en mängd symboler. Kortfattat går reklamen ut på att en manlig människokaraktär 
sitter och äter nötter vid en lägereld inom ett område där det är förbjudet att äta nötter.  
Plötsligt dyker en jättestor ekorre upp och jagar mannen. Han tar då fram sin mobil och 
försöker kontakta sina vänner men ingen är online på hans mobil. Budskapet blir att om man 
saknar vänner ska man utnyttja företagets olika tjänster. Myndflame är en grupp personer som 
blivit väldigt kända när det gäller skapandet av film med World of Warcraft. Främst tror jag 
att denna film är till för att skapa en positiv inställning hos tittarna till ett varumärke men även 
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underhålla. Kameran i denna film rör sig fritt utan att vara låst till en viss spelare, flera 
element är tillagda som mannens mobiltelefon som inte finns i spelet. Inget 
användargränssnitt är synligt i filmen. Även denna film innehåller tillagda röster och 
ljudeffekter. I denna film får symbolerna sin mening i förhållande till vad de symboliserar och 
refererar till verkligheten istället för i förhållande till spelets regler. 
 

5.5 Instances (avgränsade delar för en grupp spelare) 

5.5.1 How To Solo in Molten Core (3632 nedladdningar/dag) 

Denna film visar hur en karaktär av klassen jägare lyckas spela igenom en bit av instansen 
Molten Core, som i vanliga fall kräver en hel grupp spelare, helt ensam. Detta genom att 
utnyttja spelets regler på ett visst sätt. Filmen utgår från ett tredjepersonsperspektiv med 
karaktären i centrum av bilden. Användargränssnittet och övrig information från spelet syns. 
Bakgrundsmusiken består av hårdrock, techno och avslutas med storbandsjazz innan 
karaktären dör. Trots att denna bedrift säkerligen är svår att lyckas med tycks denna typ av 
filmer få sitt status genom att göra något ingen trodde var möjligt. 
 

5.5.2 WarEnsemble Naxxramas Compilation (647 nedladdningar/dag) 

Denna film visar hur gillet Warensemble klarar av instansen Naxxramas som anses vara den 
för tillfället svåraste i spelet. Det som är intressant med denna film är att den utgår från ett 
blandat tredjepersonsperspektiv med en karaktär i centrum och förstapersonsperspektiv. 
Dessutom innehåller filmen inget användargränssnitt eller information från spelet (förutom att 
karaktärernas namn syns). Filmen inleds med stillbilder på gillets olika medlemmar. Sedan 
visas olika strider mot instansens datorstyrda ledare. Inför varje strid står namnet på ledaren 
samt vilket verkligt datum som striden ägde rum på. Bakgrundsmusiken består av techno. 
Eftersom användargränssnittet och informationen från spelet är borttaget kan man se denna 
film som en sorts berättelse om en grupp karaktärer som tar sig an en stor utmaning. 
Samtidigt avslutas filmen med orden ”Game over?” vilket kan sägas referera till att detta 
anses som den svårast instansen i spelet. Detta gör att filmen befinner sig i en gråzon där 
symbolerna kan referera till spelets regler men samtidigt gör estetiken i den att detta inte är 
helt självklart. Denna film kan dels ses som ett sätt för gillet att minnas och visa upp 
händelsen. Eftersom det är den svåraste instansen i spelet kan den nog även ses som 
information till andra spelare som inte nått dit eller aldrig kommer nå dit om hur den ser ut. 
 

5.5.3 Top Warlock DPS in Naxxramas (302 nedladdningar/dag) 

Även denna film utspelar sig inuti instansen Naxxramas. Filmen kan sägas påminna om 
”Pally Tanks 5 man Ubrs” på så sätt att den driver tesen att en karaktär av klassen warlock 
kan ta samma plats i en grupp som en magiker eller tjuv och göra lika stor skada (s.29). Detta 
framkommer av texten i början på filmen. Sedan intas ett tredjepersonsperspektiv med en 
warlock i mitten av bilden. Användargränssnittet är synligt tillsammans med annan 
information från spelet. Karaktären slåss mot datorstyrda ledare tillsammans med en grupp 
karaktärer. Under striden så dyker små beskrivningar och tips upp i textform på bilden. 
Bakgrundsmusiken är blandad. Liksom i tidigare filmer som är orienterade mot hur mycket 
skada en viss klass kan göra dyker det även här upp ett par stillbilder som visar att karaktären 
lyckats göra mest skada i gruppen. Denna film kan liksom flera andra filmer jag tagit upp 
länkas till diskursen om vilka positioner olika klasser ska ha inom grupper av spelare. Denna 
vill då visa på hur en warlock kan göra mycket skada och ta samma plats som en magiker 
eller en tjuv. Genom de olika tillagda beskrivningarna och användargränssnittet kan en tittare 
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även få reda på hur detta går till. 
 

5.5.4 Fusion does Naxxramas - Kel'thuzad (228 nedladdningar/dag) 

Denna film visar hur gillet Fusion möter Naxxramas svåraste ledare Kel'Thuzad. Liksom 
tidigare filmer sker detta i tredjepersonsperspektiv från en viss spelares synvinkel med 
karaktären i centrum. Användargränssnittet och annan information är synlig. Ibland ökas 
farten i spelet när för att öka intensiteten i filmen. Filmen avslutas med att gillet besegrar 
Kel'Thuzad och man hör spelarnas glädjerop. Här visas också vilka exklusiva saker som de 
fick genom att döda ledaren. Liksom Warensembles film tror jag att denna är ett sätt att visa 
upp gillets skicklighet men även kan ses som en dokumentär för andra spelare som dels kan 
studera och utvärdera gillets strategi samt få se ledaren. 
 

5.6 Dance/Music 

5.6.1 Level Up! (5539 nedladdningar/dag) 

Denna film består av en nyskriven låt med en illustrerande musikvideo som kan sägas beröra 
en mer allmän diskurs kring spelet. Låten handlar om en kille som valt bort tjejer framför 
spelet. Refrängen handlar om att han vill nå allt högre nivåer med den druid han spelar. En 
tjej ger honom sexuella inviter som han ratar för att han menar att hon inte har något att ge 
honom eftersom hon är på en så mycket lägre nivå. Låten avslutas med att killen inser att han 
inte bara har en karaktär på sitt konto utan sex stycken till (det vill säga att han aldrig kommer 
sluta spela). Liksom andra filmer som försöker skapa en fiktion finns inget som direkt 
relaterar till spelets regler i denna film. Den är kraftigt redigerad med många element som inte 
förekommer i spelet som exempelvis en läskautomat, en dator och en mobil. Däremot berör 
filmen diskursen kring spelet och driver med bilden av killar som glömmer bort sina 
flickvänner för att de spelar det. Det vill säga att den inte använder sig av en spelrelaterad 
diskurs som exempelvis i fallet med diskussionen kring de olika klasserna. Istället driver 
filmen med spelandet som aktivitet och en stereotyp av spelaren som en man vars sexlust 
försvunnit med spelet. Dessutom blandar denne man ihop spelet med verkligheten då det enda 
han vill ha ut av en tjej är fördelar i spelet. Huruvida denna diskurs bottnar i en verklighet 
eller är ett sätt för spelkulturen att driva med sig själva låter jag var osagt. Det problematiska 
med detta fall är att jag tror att det finns en stor mängd ironi som är svår att säga något om.  
 
Denna sammanblandning mellan spel och verklighet blir även tydlig när det gäller det visuella 
i filmen. Den verklighet som låttexten beskriver har förlagts till spelvärlden där en manlig 
människokaraktär blir den person som låten handlar om. Men denna karaktär sitter vid en 
dator i spelvärlden och spelar med sin druid. Under låtens gång går också människokaraktären 
in på olika hemsidor med sin dator som exempelvis myspace.com. På detta sätt skapas en 
fiktiv värld i filmen som driver med verkligheten genom att blanda symboler från 
verkligheten med symboler från spelet. Men ingen av symbolerna får sin mening i relation till 
spelet som ett regelsystem utan istället som en aktivitet. 

 

5.6.2 The Boss Rap (608 nedladdningar/dag) 

Även denna film är en form av musikvideo som innehåller alla svåra ledare från spelets 
instanser. Ljudmässigt består filmen av en rytm till vilken de olika ledarna säger samma saker 
som de gör i spelet. Huruvida dessa är tagna från spelet eller inspelade med en annan röst är 
jag osäker på. Visuellt består filmen av klipp på de olika ledarna mot en vit bakgrund. Denna 
films idé bygger alltså på att ta dessa olika ledare och sätta samman dem visuellt och 



 34 

ljudmässigt med en rytm. Även i denna film finns det inga direkta referenser till spelets regler 
utan istället jobbar den med att lösgöra de olika ledarna med sina citat och sammanfogar dem 
i en ny form. Däremot är referenserna inte lika allmänna som i fallet med exempelvis ”The 
Brothers Tauren 2” (s.30). Om man inte vet vad dessa figurer i filmen är för några tror jag att 
det är svårt att förstå vad symbolerna refererar till är för något. 
 

5.6.3 The Unknown Stuntman (415 nedladdningar/dag) 

Denna film är en musikvideo till Lee Majors countrysång ”The unknown stuntman”. Texten 
handlar om en stackars stuntman som beskriver hur han aldrig får ihop det med någon tjej 
trots att han varit med alla möjliga kvinnliga filmstjärnor. Istället är det de manliga 
filmstjärnorna som får kyssa dessa medan stuntmannen får hoppa ned från höga byggnader 
m.m. I likhet med många andra musikvideos illustreras denna låts text med hjälp av symboler 
från spelet. Stuntmannen är en dvärg och den manliga filmstjärnan en människokaraktär med 
samma kläder. Det finns inga element som stör den fiktiva illusionen genom att relatera till 
spelet som ett system av regler. Även denna film går utöver vad som går att göra i spelvärlden 
med hjälp av tillagda symboler. I denna film finns även en horisontell intertextualitet genom 
att stuntmannen placeras i miljöer hämtade från filmserier som Star Wars och Star Trek i 
vissa scener men de är inte speciellt meningsbärande för innehållet. På många sätt kan denna 
film sägas påminna om det sätt som ”Tribal Gnome - Facon Sex” är skapad (s.31). Främst 
tycks denna film försöka gestalta låttexten med hjälp av spelet. 
 

5.6.4 That's the World of Warcraft That You Play! (310 nedladdningar/dag) 

Denna film innehåller en låt som bygger på en sång av som komikern Weird Al Yankovic 
som heter "Your Horoscope for Today"26. Originalet kan sägas driva med hur 
dagstidningarnas horoskop alltid är så positiva och beskriver istället varje stjärnteckens 
framtid i samband med en olycka, tråkighet eller annat elände.  
 
Här har texten skrivits om till att handla om de olika klasserna i spelet. Först nämns varje 
klass och sedan kommer en kort beskrivning som kan sägas driva med den stereotype spelaren 
av denna. Till exempel beskrivs hur jägaren vill ha alla bra vapen i spelet men egentligen bara 
behöver sitt djur och två enkla kommandon. De olika scenerna i filmen kompletterar texten 
genom att illustrera den samt att en karaktär mimar och gör gester till texten som om han vore 
sångaren. Inget användargränssnitt förekommer i filmen eller andra symboler som kan länkas 
till spelets regler. Istället förhåller sig filmen främst till spelet som en social aktivitet. Detta 
blir tydligast i mitten på filmen då texten beskriver hur meningslöst det är att försöka få tag i 
alla de bästa vapnen i spelet när de ändå blir värdelösa i nästa expansion. Istället uppmanas 
tittaren till att gå ut och leka med en katt eller hoppa i en pool så att den gör något produktivt. 
På detta sätt gestaltar filmen en stereotyp av spelkulturen på ett komiskt sätt. Den förhåller sig 
till det faktum att detta bara är ett spel som kanske vissa spelare tar lite för allvarligt.  
 
Genom att driva med spelarna blir det även sig själv man skrattar åt när man ser filmen om 
man spelar det. Den stora energi som läggs på spelet visar sig egentligen vara ganska 
meningslös. På detta sätt kan man säga att filmen bryter illusionen om att spelet är en 
meningsfull aktivitet. Denna film tillsamman med ”Level up!” pekar mot att det finns en 
diskurs inom spelkulturen som bygger på att skratta åt sig själv och ha en viss självdistans. 
Om dessa två diskurser, det stora engagemang som ändå läggs på det och medvetenheten om 
att man kanske ändå tar det lite för allvarligt kan det peka på en ambivalens inom spelkulturen 

                                                 
26 Kan ses på: <http://www.albinoblacksheep.com/flash/horoscope>. 
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mellan allvar och lek eller en motsättning mellan två olika hållningar. 
 

5.7 How to/Guides 

5.7.1 Powerboosting 100k XP/hour (3466 nedladdningar/dag) 

Denna film beskriver ett trick i spelet som gör att en spelare snabbare kan få erfarenhetspoäng 
och gå upp nivåer. Filmen börjar med en intertextuell referens till ett äldre spel som heter 
Diablo II, även det skapat av Blizzard. Med text beskrivs det hur det i detta spel var möjligt 
att gå upp flera nivåer på väldigt kort tid genom ett trick. Till skillnad från vad många tror så 
menar filmen att detta även går att göra i World of Warcraft. Sedan beskriver filmen med text 
hur man ska göra detta samtidigt som det illustreras med hjälp av en karaktär som syns i ett 
tredjepersonsperspektiv med användargränssnittet synligt så att man ser vad spelaren gör. 
Samtidigt avslutas filmen med att beskriva ett ännu bättre sätt att gå upp i nivåer snabbt. Detta 
genom att vara borta från spelet ibland så att man blir ”rested”, en funktion som finns i spelet 
som gör att man får mer erfarenhetspoäng om man inte spelat på ett tag. Genom detta och att 
spela med en större grupp spelare menar filmen att detta är det bästa sättet att gå upp i nivå. 
Vad som kan utläsas ur detta är att spelarna borde vara borta ibland från spelet och vara 
sociala i det. Detta budskap förstärks genom att verkliga bilder på grupper av människor är 
inklippta i filmen innan detta tips kommer. 
 

5.7.2 Vurtne Elemental Mage PvP 4 (3197 nedladdningar/dag) 

Denna film kan sägas påminna om många andra filmer som innehåller strider mot andra 
spelare. Perspektivet är till stor del från spelarens synvinkel i ett tredjepersonsperspektiv och 
en del närbilder förekommer på hur spelaren ger en annan mycket skada eller när karaktären 
har lite liv kvar och ändå klarar sig utan att dö vilket gör att de hamnar i fokus. Detta kan 
sägas förstärka den bildmässiga intensiteten i filmen. Det förekommer genomgångar av 
spelarens utrustning och egenskaper och bakgrundsmusiken består av hårdrock och punk. Det 
som denna film gör som skiljer sig mot att bara innehålla strider mot andra spelare är att det 
finns en fiktiv inramning av den. I början av filmen syns karaktären i en cinematisk scen gå 
genom en öken för att sedan bli dödad av en skorpion och en hyena. Efter detta kommer en 
annan karaktär som gör så att den döde återuppstår. Genom detta finns ett fiktivt element 
vilket kan länkas till karaktären som att den återvänt från de döda. Det är först efter detta som 
denna fiktion bryts genom att karaktärens utrustning gås igenom och användargränssnittet blir 
synligt.  
 
Denna film har senare flyttats till kategorin PvP vilket gör att den inte bidrar till så mycket av 
analysen eftersom den till så stor del påminner om andra filmer inom PvP-genren. Samtidigt 
visar det på hur flytande genreskillnaden är. 
 

5.7.3 Mage AoE grinding lvl24 to 58~ (462 nedladdningar/dag) 

Denna film beskriver hur en magiker snabbt kan gå upp flera nivåer med hjälp av en viss 
strategi. Den går ut på att spelaren samlar ihop en hel grupp monster som den sedan kastar 
magier mot som dödar flera spelare samtidigt. Det som denna film även gör är att visa vilka 
platser som kan vara bra att använda i detta fall i relation till vilken nivå karaktären är på. 
Perspektivet är ett tredjepersonsperspektiv med karaktären i centrum med 
användargränssnittet synligt. Ibland ökas hastigheten på det som händer i spelet. Det som 
också är intressant med denna film är det flertal ursäkter som framförs i början av den med 
text. Skaparen ursäktar kvaliteten, sin spelstil, musiken i bakgrunden och sin dåliga engelska. 



 36 

Detta tror jag kan länkas till en diskurs inom filmskapande att dessa är saker som en bra film 
bör innehålla. Genom att be om ursäkt för sakerna blir även de vanliga kraven synliga på 
filmerna. 
 

5.7.4 Ray Revolution (211 nedladdningar/dag) 

I likhet med ”Vurtne Elemental Mage PvP 4” har denna film flyttats till genren PvP efter att 
urvalet till uppsatsen gjordes. Filmen inleds med att beskriva karaktärens egenskaper med text 
och siffror. I stort sett består den av strider mot andra spelare. En del närbilder syns på 
karaktärens livsmätare och siffror när den gör stor skada. Bakgrundsmusiken består av 
hårdrock. I likhet med ”Drakedog 6” dör spelaren en bit i filmen och en text frågar sig vad 
som hände (s.24). Sedan syns samma scen igen långsamt så att man kan se vad som hände. 
Även denna film påminner till stor del om flera andra filmer med strider mot andra spelare 
och tillför inget riktigt nytt till analysen. 
 

5.8 Holiday 

5.8.1 Spawencz del (3 nedladdningar/dag) 

Denna film handlar om en person som raderar sin karaktär som är på nivå 60. Filmen börjar 
med att karaktären kommer ridande mot kameran utan att användargränssnittet syns. En text 
beskriver hur det är dags för någon att gå. Huruvida detta kan relateras till karaktären eller 
spelaren är oklart. Antagligen är bägge dessa tolkningar möjliga eftersom filmen även kan ses 
som en persons farväl till spelet. I nästa scen syns karaktären stående mot kameran. Den som 
spelar den tar fram fönstret som visar vad karaktären har för utrustning. Sak efter sak raderas 
med hjälp av en funktion som finns i spelet. Till detta hör att detta är relativt bra saker i spelet 
som försvinner. När alla saker är raderade står karaktären i bara underkläder och kameran gör 
en cirkelrörelse kring den. Sedan ser man hur karaktären gråter och skriker ”Bye” med hjälp 
av en pratbubbla. Efter det loggar spelaren ut från spelvärlden och raderar hela karaktären. 
 
Jag tror att man kan se detta som ett sorgset farväl till spelet och karaktären från en spelare. 
Av någon anledning har denna spelare bestämt sig för att sluta spela och gör en form av 
ceremoni kring detta farväl som tar sig uttryck i form av en film. Man kan tänka sig att 
spelaren helt enkelt slutar spela eller betala månadsavgiften men väljer istället detta uttryck. 
Här blir den emotionella dimension jag tidigare nämnt kring spelandet fungera som tolkning. 
Efter all känslomässig investering som gjorts i spelet tar det sitt slut genom att dokumenteras i 
en film.  

 

5.8.2 A WoW Thanksgiving (2 nedladdningar/dag) 

Detta är en märklig film som jag inte riktigt kan säga mig förstå. Filmen påminner om 
”emToo” på så sätt att den består av en salig blandning klipp utan någon riktig röd linje 
mellan dem men saknar den kommentar som gjorde ”emToo” meningsfull (s.31). Olika klipp 
på en karaktär i tredjepersonsperspektiv visar hur den bland annat springer in en stad som 
tillhör motståndarsidan, lockar in en spindel i sin egen stad m.m. Olika sorters musik hörs i 
bakgrunden men jag kan inte riktigt finna något som är betydelsebärande mer än att filmen 
visar olika klipp på en spelare som spelar spelet. Även i detta fall blir jag tvungen att anlägga 
ett tolkningsperspektiv som fokuserar på känslor. Filmen kan kanske liknas vid en amatörfilm 
med olika minnen från spelet för en viss person och eventuellt dess närmast vänner. För den 
person som gjort denna film är den säkert betydelsefull men den lyckas inte riktigt 
kommunicera med mig som tittare.  
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5.9 Guild 

5.9.1 Forte guild promo (457 nedladdningar/dag) 

Detta är en reklamfilm för gillet Forte. Filmen är cinematiskt uppbyggd och väldigt redigerad. 
Stilen i den kan sägas påminner hur en tv-serie ibland börjar genom att presentera olika 
karaktärer i den. Främst tycker jag att man kan länka filmens bildspråk till japansk tecknad 
film som kallas anime. Detta görs bland annat genom att stillbilder på de olika karaktärerna 
sammanfogas mot en rörlig bakgrund vilket förstärks av japansk musik. I filmen existerar 
också strider mot några av spelets ledare och även dessa är cinematiskt utformade för att 
passa filmens estetik utan användargränssnittet. 
 

5.9.2 Conquest 2006 (64 nedladdningar/dag) 

Detta är en summering av ett gilles år i spelvärlden. Filmen börjar med en flygande kamera 
som rör sig mot ett slott. Efter detta syns en närbild på vad jag antar är gillets medlemmar 
som följs upp av klipp där gillet slåss mot olika ledare i spelets instanser. I likhet med 
”WarEnsemble Naxxramas Compilation” är dessa filmade utan att användargränssnittet är 
synligt (s.32). Mellan dessa klipp används en kamera i förstapersonsperspektiv som rör sig 
mellan de olika instanserna. Främst tycks detta vara ett minne för gillets medlemmar av det 
gånga året men även som en uppvisning för andra vad man lyckats prestera. 
 

5.9.3 Hellslayers Goodbye (9 nedladdningar/dag) 

Denna film består av en spelares farväl till ett gille som upplösts på grund av interna 
stridigheter. Filmen inleds med ett klipp på en karaktär som går ensam genom Hordens 
huvudstad. Sedan varvas olika klipp från hur gillet slåss mot en ledare i en instans med en 
sorgsen text om hur ledsen spelaren är att det blivit som det blivit. Personerna i gillet beskrivs 
som vänner och hur tråkigt det är att allt arbete tar slut med denna film. 
 
Även denna film kan länkas till en emotionell investering i spelet men inte i relation till en 
karaktär som var fallet i ”Spawencz del” utan till verkliga människor som spelaren delat 
minnen med (s.36). Filmen blir ett farväl till dessa. 
 

5.9.4 Necromentary (9 nedladdningar/dag) 

Även denna film kan relateras till en dokumentation av ett gilles gemensamma erfarenheter. 
Olika scener visar hur gillet slåss mot några av spelets större ledare. Även denna film är svår 
att riktigt förstå och speciellt slutet på den då en karaktär bara springer runt på måfå i 
spelvärlden. I bakgrunden hörs olika musik som hip-hop, techno och disco. Förmodligen kan 
även denna vara tänkt för gillets medlemmar som ett gemensamt minne och uppvisning av 
vad man presterat i spelet. 
 
 

5.10 Underground 

5.10.1 Tier 5 Full Archive (10411 nedladdningar/dag) 

Denna film innehåller en uppvisning av olika sorters utrustning som ännu inte kommit till 
spelet. ”Tier”-utrustning är bland de bästa i spelet och väldigt svåra att få tag i. I takt med att 
spelet utvecklats har det skapats nya ”Tier”-serier som har ett nummer, denna film ska alltså 
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visa den femte serien. Det som är intressant med denna film är att skaparen säger sig kunna 
visa bilder på dessa trots att de fortfarande håller på och utvecklas av Blizzard och alltså inte 
finns att få tag i. Detta gör att denna film placeras i genren underground som handlar om saker 
som inte är helt ”legala” i spelet. I stort sett påminner filmen om en modevisning där de olika 
klassernas nya utrustning visas till en bakgrundsmusik bestående av hårdrock. Inget 
användargränssnitt syns eller annan information utan scenerna består av att en text förklarar 
vilken av klassernas utrustning som visas och sedan syns en karaktär med denna som antingen 
står still i något som liknar spelvärlden eller går i den. Samtidigt tror jag att denna estetik trots 
allt måste länkas till spelets regler då dessa är bland den bästa utrustning som en karaktär kan 
ha. Jag tror inte heller att man kan bortse från att intresset för denna typ av film kan bestå i att 
visa upp något som ännu inte släppts till spelet. Att lyckas få tag i dessa bilder kan säkert ses 
som en stor bedrift om de nu stämmer. 
 

5.10.2 Tier 5 Archive – Preview (8920 nedladdningar/dag) 

Denna film är en förtitt på den tidigare nämnda ” Tier 5 Full Archive” men innehåller inte alla 
klassers utrustning. Det som är intressant med denna film är att den i alla fall släpps innan alla 
klasser finns samlade i samma film. 
 

5.10.3 Exploit, SCAM! (745 nedladdningar/dag) 

Denna film beskriver ett sätt att lura av andra spelare pengar genom att ge sig ut för att vilja 
köpa en sak av dem och precis innan den andra personen hinner genomföra det ändra på 
summan som man betalar. Detta kan ses som en  form av omoralisk handling som utnyttjar att 
den andra spelaren inte är tillräckligt uppmärksam. Filmen fungerar som en instruktionsfilm 
där en man ser i tredjepersonsperspektiv på den karaktär som lurar en annan spelare och får 
följa hur den genomför detta lurendrejeri. Filmen innehåller också kommentarer med text som 
kallar den lurade spelaren för n00b vilket är slang för nybörjare. Till skillnad från att utnyttja 
spelets regler riktar denna film in sig på att utnyttja andra personers ouppmärksamhet för att 
lura av dem guld. 
 

5.10.4 Why did the night el cross the ocean (323 nedladdningar/dag)  

Denna film kan dels ses som ett utnyttjande av spelets regler och dels även ett utforskande av 
spelvärlden. Filmen börjar med en retorisk fråga varför nattalven korsade havet. Sedan syns 
en karaktär i tredjeperson vars nivå och egenskap beskrivs i text. Efter det visas en karta från 
spelet där man kan se vart karaktären befinner sig i spelvärlden. Karaktären simmar sedan 
rakt ut i ett hav och en text förklarar varför denna karaktär inte kommer att drunkna som man 
vanligtvis gör i spelet när man simmar för länge på djupt vatten. Detta beror på en del 
regelmässiga egenskaper som karaktären har. Efter ett tag kommer karaktären till en plats där 
havet tar tvärt slut i spelvärlden. På andra sidan finns ingenting men karaktären kan inte 
komma längre än till denna osynliga gräns. Istället simmar den ned i havet för att se om det 
finns något längre ned men dör efter ett tag på grund av syrebrist. Filmen avslutas sedan med 
att genom text ge svar på den fråga som ställdes i början: Därför att den ville se en ny ö som 
skulle komma i en senare uppdatering (vilket inte gick). Samtidigt poängterar texten också att 
möjligheten för en karaktär att korsa havet på detta sätt inte borde vara möjligt heller.
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6. Diskussion 

Att lyckas säga något allmänt om denna analys eller dra några generella slutsatser är en 
omöjlighet. Om det är något som jag tycker att analysmaterialet uppvisar så är det en stor 
splittring inom de olika genrerna och ett svåranalyserat förhållande till spelets regler och 
fiktion. Därför kommer jag här bara att försöka beröra några allmänna tendenser som kan 
länkas till min teoretiska utgångspunkt. 
 

6.1 Juul i förhållande till analysen 

Hur förhåller sig dessa filmer till Juuls tankar om spelet som bestående av regler och fiktion? 
Till en början tycker jag att man kan se att de filmer som försöker uttala sig om spelet i större 
utsträckning använder sig av att placera tittaren i spelarens situation genom att man ser 
karaktären ur ett tredjepersonsperspektiv samt att användargränssnittet är synligt tillsamman 
med fler symboler från spelet. Dessa filmer tenderar även att försöka beskriva så mycket av 
den regelmässiga kontexten för tittaren som till exempel vad karaktären har för olika 
förmågor och utrustning. Genom att så mycket information fyller bilden och att en del filmer 
även tenderar till att göra närbilder på vissa betydelsefulla symboler så finns ingen möjlighet 
för tittaren att försöka föreställa sig spelet som en fiktiv värld. Samtidigt kan komiska effekter 
uppstå som till exempel när fem druider använder en uggleliknande form. 
 
Det som även blir tydligt i analysen är att många filmer börjat experimentera med spelet som 
fiktion och regler. Detta blir främst framträdande i de olika argumenterande filmerna som 
låter karaktärerna framföra argument som sedan exemplifieras med hjälp av spelets regler. 
Här kan man se hur skillnaden mellan den fiktiva gestaltningen och den ”empiriska” 
bevisningen skiljer sig åt genom att bilden i den förstnämnda inte innehåller några visuella 
symboler som får sin mening i förhållande till spelets regler. När filmen sedan ska bevisa det 
som den argumenterat för blir användargränssnittet synlig och tittaren får en överblick kring 
hur karaktären förhåller sig till spelets regler. 
 
Detta experimenterande blir även synligt i andra filmer som till exempel filmer på hur gillen 
slåss i en instans men där en spelare agerar kamera ur ett förstapersonsperspektiv och utan att 
användargränssnittet från spelet är synligt. Här ger inte filmen någon förklaring till hur dessa 
symboler ska uppfattas och jag tycker det blir tydligt hur problematiskt förhållandet mellan 
spelets regler och fiktion är. Man skulle kunna uppfatta dessa filmer som emergenta 
berättelser om en grupp spelare som klarar av en stor andel utmaningar.  
 
Ju mer jag har funderat kring denna problematik undrar jag om inte läsningen av dessa filmer 
beror på vilken förförståelse den som tittar har av symbolerna i filmen. Hur ska man till 
exempel förstå den film som börjar med cinematisk scen där 40 paladiner och 40 shamaner 
ställer upp sig mot varandra inför ett episkt slag för att sedan använda sig av en karaktärs 
perspektiv med användargränssnittet synligt och sedan beskriva att servern gick sönder 
(s.24)? Spelar den som tittar på filmen på samma server? Tillhör den någon av de stridande 
klasserna? 
 
Däremot tror jag ändå att en skillnad kan dras kring huruvida filmen opererar inom spelet 
eller lägger till saker genom editering som inte hör till det. Till exempel kan jag inte tänka 
mig att ”Drakedog 6” skulle kunna lägga till rörelser som inte finns i spelet, det finns ingen 
poäng då och trovärdigheten till spelarens skicklighet försvinner (s.24). De filmer som enbart 
använder spelet som utgångspunkt för att gestalta en fiktiv värld opererar istället på ett sätt 
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som går tvärt emot. Här gäller det istället att gömma alla saker som kan tänkas avslöja att 
fiktionen är ett regelsystem. 
 
I denna analys tycker jag det blir tydligt hur pass svårt det kan vara att rationellt förklara vad 
det finns för poäng med en viss film. I exempelvis genren how to/guides finns exempel som i 
princip kan beskrivas som förklaringar kring hur en viss spelare ska göra en viss sak men hur 
beskriver man egentligen funktionen med ”The Boss Rap” (s.33)? Här har jag till exempel 
försökt förklara det som en komisk effekt genom att symboler från spelet lösgörs från sitt 
sammanhang och placeras i en rap. Men vad är det för mening som tillskrivs dessa symboler? 
 
När det gäller Juuls tankar om spel är det en sak vad spelen består av men när de sedan 
används till att skapa filmer som i sig kan innehålla referenser till en mängd olika saker blir 
detta en salig blandning. Detta kompliceras ytterligare av att spelarna tillsammans har en 
emotionell investering i spelet på så sätt att de lagt ned tid på olika symboler. Därför tror jag 
att symbolerna i sig kan få en mening just på grund av att de är emotionellt laddade. Hur 
denna emotionella semiotik ser ut är något som jag inte kan svara på här men jag tror att det 
inte är omöjligt att gå vidare med en sådan dimension kring spelandet. Samtidigt är det precis 
denna emotionella investering som kommer till uttryck i de kritiska kommentarer som ägnat 
sin tid åt att skapa en karaktär för att i nästa stund se den bli värdelös i nästa uppdatering. 
Samma emotionella investering skämtas det med i till exempel ”That's the World of Warcraft 
That You Play!” och ”Level up!” (s.33f.). Den kan även bli synlig i sorgsna filmer om gillen 
som inte längre finns eller spelare som tar farväl av spelet genom att radera sin karaktär. 
Dessa olika tankar skulle även kunna förklara vissa av de filmer som skapas utan att bygga på 
någon specifik idé. Genom att inte bara utgå från de filmer som når en stor publik som görs 
med spelet uppstår nya frågor om vilka motiv som ligger bakom dessa och varför en del 
filmer blir mer populära än andra. En helt galen film som ”emToo” bygger ju bara på tanken 
att det ska vara roligt att spela och skapa film, vad kan det ses som uttryck för (s.31)? 
 
Jag tror att nästa steg från denna punkt är att göra receptionsstudier kring hur spelare uppfattar 
dessa filmer för att får ytterligare klarhet i hur dessa olika element förhåller sig till varandra. 
 

6.2 Jenkins i förhållande till analysen 

Att fankulturen kring skapandet av machinima med World of Warcraft kan ses som en form 
utav konvergerande kultur tror jag det inte råder någon tvivel om. Olika kulturella symboler 
fixeras i filmer. En gnom antar skepnaden av Rocky med musik hämtad från filmen med 
samma namn. En människokaraktär i spelvärlden har slutat bry sig om tjejer för att han spelar 
World of Warcraft. Främst tycker jag att denna tendens är synlig inom de filmer som försöker 
skapa ett fiktivt universum med spelet men en del horisontella intertextuella referenser 
förekommer även inom de mer regelorienterade filmerna. Jag tycker mig även se en form av 
konvergens inom de olika genrerna där det blir allt svårare att tala om spelets regler eller 
fiktion. Som jag tidigare nämnt så kan en del skillnader ses men i förhållande till Lowoods 
forskning tycker jag att de olika genrerna mer tycks greppa tag om varandra än att vara 
distinkta och åtskilda. Det återstår att se hur denna utveckling ter sig. 
 
När det gäller de olika typer av fankulturer som Jenkins tar upp, bemästrandet över världen, 
parodierna och utforskandet av karaktärers känslor är det främst de två förstnämnda som blir 
framträdande. Dels genom att spelare beskriver olika strategier och förhållanden till spelets 
regler samt att många komiska och lustiga element finns i filmerna. Frågan är om det går att 
göra en film i spelet med hjälp av den sistnämnda. I och för sig finns en ramberättelse i spelet 
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som kommer från de tidigare spelet och även framträder i en del uppdrag men det är intressant 
att ingen av de filmer jag undersökt verkar försöka sig på att utforska spelets fiktiva 
universum utan att göra det på ett komiskt sätt. 
 
Slutligen vill jag ta upp frågan kring vilken form av deltagandekultur som denna analys kan 
sägas ge uttryck för. Jenkins gör som sagt en åtskillnad mellan interaktivitet och deltagande. 
Interaktivitet bestäms av spelets skapare och deltagandet bestäms av olika sociala och 
kulturella ramar. Även detta begrepp blir problematiskt i analysen. De spelare som 
argumenterar mot en förändring i spelets regler genom att göra en film, men som använder 
spelets regler för att visa vilka nackdelar klassen fått genom olika uppdateringar, använder 
interaktiviteten på ett sätt för att kritisera skaparna av spelet. De olika filmer som kan sägas 
beskriva en fiktion använder sig av symboler som inte finns i spelet men hur pass deltagande 
är de om man gör en reklamfilm för ett företag av dem? 
 
Om allting räknas som deltagande kan begreppet sägas förlora sin funktion eftersom det då 
innefattar allt. Naturligtvis kan man skilja på hur detta förhåller sig till spelvärlden som jag 
gjort men hur ska man handskas med de kritiska röster som höjs mot företaget och de som 
hyllar det? En faktor som jag ser i detta är vilka olika motiv som ligger bakom skapandet av 
filmerna när fenomenet nu börjar växa. Genom uppsatsen har jag tyckt mig se hur det dels 
finns en diskurs inom spelandet som förhåller sig till de olika klasserna i spelet och dels en 
som driver med spelandet på ett ironiskt sätt. Dessa två olika hållning kan länkas till denna 
fråga då de som kritiserar ändringar i spelet är de som den parodiska diskursen på sätt och vis 
tycks driva med. Den person använder filmer till att kritisera ändringar i spelet är samma 
person som den parodiska diskursen driver med. Exemplet blir rätt tydligt om man ser ”That's 
the World of Warcraft That You Play!” i tillsammans med exempelvis ”World of 
Warriorcraft” (s.34, 25). Frågan är vilken som är den kritiska konsumenten av spelet. Den 
som inser att det hela bara är ett spel (och det gör väl inget om ens karaktär blir lite sämre) 
eller den som ser detta som en svek och försöker genomföra en ändring.  
 
Detta förhållande mellan nöje och seriositet i spelandet kan även det länkas till spelarnas 
emotionella engagemang i spelet. Å ena sidan spelas spelet för att det är underhållande och å 
andra sidan investeras allt mer tid i karaktären. Dessa två olika diskurser tar sig uttryck i olika 
former i filmerna. Den slutliga frågan som återstår är om dessa två är de dominerande inom 
spelandet. Det som jag sett är att de är mest tydliga och lätta att få tag i och påvisa. Mer 
problematisk förhåller det sig med de filmer jag inte riktigt förstår. Hur dessa förhåller sig till 
dessa diskurser om spelet som både lek och allvar är en stor fråga. Här tror jag dock att man 
måste gå vidare med att undersöka motiven bakom filmerna eftersom de inte tycks tilltala en 
så stor mängd människor att titta på.  
 
Problemet med att undersöka en hemsida som warcraftmovies.com är att det finns så enormt 
utbud vilket jag tycker blir tydligt i min analys. Men grundantagandet att försöka se vad 
filmerna kunde fylla för funktion inom spelkulturen visade sig vara ännu mer problematiskt 
då vissa inte tycktes innehålla något speciellt innehåll. Istället borde frågan ställas vad dessa 
filmer betytt för den som skapade dem. Jag tror inte att den gamla typ av amatörfilm som 
Jenkins nämner helt har försvunnit. Jag är övertygad om att den även existerar i form av 
filmer från ett datorspel. Problemet är att argumentera vad denna film fyller för funktion och 
få syn på det. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka ett urval av filmer från sidan warcraftmovies.com 
utifrån vad de innehåller och hur de kan förstås i relation till spelkulturen, vilka likheter eller 
avvikelser som fanns inom olika genrer samt vilka framträdande element som fanns i filmerna 
och vad dessa refererade till. 
 
Sammanfattningen av analysen kan sägas komma fram till att det finns en väldigt generell 
tendens till att vissa filmer orienterade mot spelets regler innehåller information som kan 
relateras till spelet. Dessa filmer utgår från spelarens synvinkel med karaktären synlig i 
centrum av filmen. Dels finns filmer som tydligt går utanför vad som kan göras i spelet och 
lägger till symboler och gester för att skapa en fiktiv värld. I dessa är tendensen tvärtom så att 
de försöker dölja spelet begränsningar och använda en mer rörlig kamera. Men det som 
uppsatsen främst kom fram till är att filmerna innehåller väldigt olika saker och förhåller sig 
på ett komplext sätt mellan fiktion och regler. 
 
Istället för att kunna fastställa några svar av undersökningen resulterar istället uppsatsen i en 
mängd olika frågor. Främst uppstår ett problem kring att de symboler som många filmer 
innehåller även förekommer i en aktivitet som spelarna investerar tid och känslor i. Frågan 
blir därför hur mycket av denna kultur som kan beskrivas i termer av budskap och innehåll 
som bär på en emotionell laddning för vissa personer. Ett sätt att undersöka detta är att gå 
vidare med en receptionsstudie av fenomenet. De symboler som finns i filmerna låter sig med 
andra ord inte helt fullt förklaras utifrån en innehållsanalys. 
 
Uppsatsen pekar bland annat på problemet med vad som kan ses som deltagande inom 
spelkulturen och vad som kan ses som en interaktivitet inom redan förbestämda regler av 
speltillverkaren. Till detta hör två diskurser som tycks existera i analysmaterialet. Dels en 
diskurs kring kritik till förändringar i spelet men även en som driver med spelandet som 
aktivitet och spelare som investerar för mycket tid i spelet. Dessa kan länkas till hur spelet 
både kan utgöra ett nöje men samtidigt en aktivitet som spelarna investerar känslor och tid i. 
Detta är frågor att gå vidare med. 
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Förstadium till analys 

PVP 
 

Drakedog 6 

Längd: 20 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32623 
 
Drakedog 6 är den sjätte delen i en serie PvP-filmer. Informationsrutan till filmen beskriver att en spelare 
(pathologist) inte kunnat vara med i denna på grund av tekniska svårigheter. Detta följs av en lista med alla låtar 
som finns med i filmen.  
 
Filmen består av karaktären Drakedog som i olika klipp slåss ensam mot andra spelare i spelvärlden och de 
avgränsade slagfälten. Kameran utgår från spelaren som styr sin karaktär. Skärmen är full av olika ikoner och 
rutor som gör att man kan se vilka olika kommandon som används i striderna. I bakgrunden finns hela tiden en 
tung hårdrocksmusik som gör att filmen får ett snabbt tempo. Eftersom spelaren är från Korea är all text på 
koreanska som jag inte förstår. Istället blir de olika siffror som visar hur mycket skada Drakedog gör eller tar 
centrala. Siffrorna tillsammans med de olika symbolerna på skärmen fungerar som information för mig som tittar 
på filmen. Efter cirka sju och en halv minut dör Drakedog för första gången. Denna händelse sker samtidigt som 
den andra hårdrocklåten tar slut. Sedan följer en genomgång av Drakedogs olika vapen och egenskaper. Olika 
rutor som innehåller information om dessa syns i filmen. På detta sätt får jag ännu mer kunskap om karaktärens 
spelmässiga egenskapert. I bakgrunden till detta finns en lugnare låt. Sedan ökas tempot på musiken och fler 
klipp med olika strider kommer efter varandra. Filmen slutar med att spelaren dör ytterligare en gång tjugo 
minuter in i filmen. Sedan avslutas den med ett tack till några spelare och en länk till en hemsida.  
 
Kommentarerna på filmen kretsar till största del kring huruvida Drakedog är en bra spelare. Vissa kritiserar att 
spelaren använder för många tillbehör i striderna som gör att man vinner lättare. Andra spelare försvarar denna 
spelstil, bland annat genom att hänvisa till en kulturell skillnad mellan sättet att spela PvP i Korea mot Europa 
och USA. De som är mer positiva till filmen skriver att de får tips och använder saker de ser filmerna. Andra 
skriver bara att de tycker att Drakedog är bra och att de som klagar kan göra egna filmer. Slutligen finns en del 
inlägg kring huruvida denna del var bättre eller sämre än de tidigare och kommentarer kring editeringen av 
filmen. 
 
40 Paladins Vs. 40 Shaman Movie 

Längd: 4 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32444 
 
Filmen handlar om ett stort slag mellan 40st paladins (engelska) från Alliansen och 40st shamaner från Horden. 
Detta är två klasser som är specifika för varje sida. Det vill säga att man inte kan vara shaman om man spelar på 
Alliansens sida och inte vara paladin om man spelar på Hordens sida. Informationsrutan till filmen beskriver att 
det finns andra som gjort filmer av samma händelse samt ett tack till alla som varit inblandade i denna. 
 
Filmen börjar med att man ser de två sidorna av spelare komma färdandes från varsitt håll mot varandra. I 
bakgrunden hörs svulstig orkestermusik som påminner om filmmusik. Till skillnad från Drakedogs film existerar 
ingen information på skärmen till en början. Man ser hur de två grupperna av spelare står uppradade mot 
varandra i spelvärlden. Här påminner dessa bilder om hur andra filmer gestaltat stora slag där två sidor står mot 
varandra som exempelvis Sagan om ringen och Braveheart. När striden sedan börjar växlas klipp med de olika 
ikoner och information som finns när man spelar och klipp utan. Samtidigt är bildsekvenserna med ikonerna så 
pass korta att man inte hinner se vad det är som spelaren gör. Därför blir frågan om dessa i detta fall är 
betydelsebärande eller om det bara är en teknisk lösning för att få fler filmklipp. De olika filmklippen visar det 
stora slaget mellan de åttio spelarna i sin helhet. Att få syn på några detaljer är svårt. Cirka två och en halv minut 
in i filmen dyker en röd text fram mot en svart bakgrund där det står : "Shortly after the first battle the server 
crashed". Sedan syns ett slag på samma plats med texten: "But it didn't stop the fight!". En spelares karaktär syns 
framför slaget som säger: "Yeah, most lof us did. I think the entire continent". Slutligen dyker mer text upp 
framför olika bilder tagna från slaget där det står: "In the end, the server was the one who ended up winning. Due 
to the severe lag that was going down, no body could really see a clear winner. Thanks to all that participated 
and thanks for watching". 
Anledningen till att servern kraschade var att för många spelare hade samlats på ett specifikt ställe vilket den inte 
orkade med. Lagg (lag) är när spelet hackar för att ens dator eller servern inte orkar med. 
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Kommentarerna kring denna film kan delas upp i tre delar. Dels de som inriktar sig mot slaget mellan två klasser 
och vilka som skulle kunna vinna om inte servern krånglat. En spelare säger sig ha vart med i slaget och att sidan 
från Alliansen vunnit. En annan spelare menar att det var för många andra spelare som blandade sig i slaget så att 
ingen riktig vinnare fanns. Många skriver att det var en rolig idé men att det var synd att inte servern orkade 
med. Till detta hör också diskussioner om vad de bägge sidorna hade för vapen och om någon hade en 
spelmässig fördel. Dels finns kommentarer som riktar sig mot hur filmen är gjord. Främst klagas det på 
upplösningen och att man inte kan se några detaljer i filmen men även kommentarer om klippningen av den 
finns. Slutligen finns kommentarer som mer tycks rikta sig mot tanken på ett episkt slag. En kommentar skriver 
att det fick honom att tänka på Braveheart och en annan skriver att han gillade den episka inramningen med de 
två sidorna som färdas mot varandra. 
 
Moonfire Cannon! 

Längd: 5 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32456 
 
Informationsrutan till denna film beskriver att den består av fem druider som möter fem andra spelare i ett 
avgränsat slagfält. Den beskriver också att dessa druider antagit formen av en Moonkin (liknar en uggla med 
horn som står på två ben) och att detta inte är en film för att uppvisa någon skicklighet. Sedan finns även 
information om de olika egenskaperna hos en spelare och var man kan finna mer information om denna. 
 
Filmens bakgrundsmusik består av glad eurotechno. Detta skapar en lättsam ton tillsammans med filmklipp på 
de fem uggleliknande figurerna dansar och slåss mot motståndarna. I dessa filmklipp syns även spelets olika 
ikoner och informationsrutor från en spelares perspektiv. Då och då dyker det upp text med kommentarer om 
vilken taktik spelarna använder. Vid ett tillfälle finns även en tillagd pil med i filmen för att man som tittare ska 
kunna se vad texten syftar på (en präst som de dödar). På detta sätt kombineras spelstrategier med humor. Filmen 
avslutas med eftertexter med information om spelarna och vad de har för olika egenskaper i spelet.  
 
Kommentarerna kring denna film är till största del korta beskrivningar om att det var en rolig film och kreativt 
gjort av alla spelare att ha uggleformen. Samtidigt finns också kommentarer kring spelarnas strategier, flera 
uppskattar en sekvens där alla fem spelarna gör sig osynliga för att sedan överraska motståndarsidan. Det finns 
även ett inlägg som poängterar att denna film inte är ute efter att uppvisa någon skicklighet och därför inte bör 
nedvärderas på grund av detta. 
 
World of Warriorcraft 

Längd: 48 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31713 
 
Informationsrutan till denna långa film beskriver hur denna till skillnad från många andra filmer om klassen 
krigare inte handlar om att vinna över andra utan om att förlora  mot andra. Skaparen har försökt driva 
handlingen framåt med hjälp av en dialog mellan en krigare och en tjuv på samma sätt som en serie vid namn 
World of Roguecraft gjort. På detta sätt är sättet att göra filmen på hämtad från tidigare filmer men istället för att 
handlingen utspelar sig kring klassen tjuv handlar de här om krigare. Sedan beskrivs det tema som filmen sägs 
handla om. Tjuven känner att krigaren är ”på toppen av matkedjan” i spelet och krigaren menar istället att den 
befinner sig ”överst på menyn”. Det handlar alltså om vilken klass i spelet som är starkare än den andra. Därför 
slår tjuven och krigaren vad om att krigaren ska strida mot varje klass i spelet för att se hur det går. Sedan 
beskrivs en mängd olika saker som det sägs att de som spelat krigare i spelet klagat på som filmen ska ta upp. 
Till detta beskrivs att filmen även innehåller humor och bra strider. Slutligen tas det upp att denna film inte är till 
för dem som vill se spelare som gör väldigt mycket skada och har andra spelare som hjälper dem utan handlar 
om hur det är att vara ensam krigare som möter andra spelare ensam. 
 
Den första delen består av en duell mellan en manlig tjuv och kvinnlig krigare. Under denna strid ser man från 
den som spelar tjuvs perspektiv med ikonerna och informationsrutorna som finns i spelet. Dessa varvas med mer 
cinematiska klipp där dessa ikoner och rutor är borttagna som består av närbilder på hur krigaren svingar sina 
vapen och hur tjuven tar emot slag. Slutligen förlorar tjuven och faller ned på knä. Under denna tid spelas en 
poplåt i bakgrunden som mest tycks fungera som bakgrundsmusik. Efter denna strid kommer en textruta där det 
står ”WARNING, long dialogue scene coming up, skip to 08:35 to miss all the fun”. Det vill säga information 
om hur pass långt fram man ska hoppa i filmen om man inte vill se en längre dialog. Samtidigt beskrivs det 
också hur man då kommer missa något underhållande. Efter detta följer en cinematisk dialog där tjuven och 
krigaren samtalar med varandra. I hela denna dialog finns inga av de ikoner eller informationsrutor som man 
använder när man spelar. Dialogen fungerar på så sätt att karaktärerna gör olika gester mot varandra samtidigt 
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som textrader syns längst ned på bilden med olika färg beroende på vem som talar. I denna dialog diskuterar de 
olika karaktärerna om vem som har flest fördelar i spelet. Under samtalet mellan krigaren och tjuven använder 
de referenser till förändringar som gjorts i spelet i samband med olika uppdateringar. Krigaren argumenterar att 
de varit starka förut men att flera förändringar gjort dem till de svagaste när det gäller strider mot andra spelare. 
Under denna tid finns en del komiska inslag som att ett varningsalarm ljuder när krigaren använder en viss 
egenskap i spelet och att tjuven tröttnar på pratet och somnar. Tjuven menar att han också kan komma på en 
massa saker som är fel för honom i spelet. Men som motargument använder han att han sett vissa saker. Sedan 
kommer två små korta filmklipp som är från andra filmer med krigare som gör väldigt stor skada på andra 
spelare. Dessa är gjorda av Pat och Maydie, två krigare som gjorde filmer som just gick ut på att de kunde göra 
väldigt stor skada på andra spelare. Detta ser man genom de siffror som finns på skärmen när krigarna slår mot 
de andra spelarna. I bakgrunden finns tung hårdrocksmusik. Även dessa gör att filmen förhåller sig till tidigare 
skapade filmer. Sedan återgår filmen till dialogen. Krigaren menar att dessa var exempel som berodde på fel i 
spelet, att spelaren hade de bästa sakerna och att den fick hjälp av tre andra spelare. Därför är dessa inte 
representativa för krigare i allmänhet. Diskussionen mellan tjuven och krigaren fortsätter sedan. Tjuven använder 
argumentet att även Blizzard, spelets tillverkare anser att krigarna är starkast. Efter detta syns ett filmklipp med 
ett inlägg från en av de anställda på Blizzard i deras officiella forum kring diskussionen om krigarna är 
felfördelade i spelet. 
Denna kan ses i original på följande länk: <http://forums.worldofwarcraft.com 
/thread.html?topicId=14714066&pageNo=1&sid=1>. Men den version som finns i filmen är omgjord på ett 
humoristiskt sätt. Detta är alltså en hänvisning till en diskussion som funnits på spelets forum och en kritik mot 
hur den hanterats. Sedan återgår filmen till diskussionen mellan tjuven och krigaren. Krigaren menar att även 
Blizzard måste ha sett filmerna med Pat och Maydie och att dessa fick  dem att ta bort krigarnas fördelar. Så 
krigaren säger att om deras filmer kunde få detta att ske så kanske den kan göra det motsatta. Tjuven föreslår att 
krigaren ska visa en film där den slåss mot varje klass, gör sitt bästa och använder den bästa utrustningen. Sedan 
kommer en bild på krigaren och pampig instrumental musik i bakgrunden. De olika ikoner och rutor man 
använder när man spelar dyker fram och liksom Drakedog går krigaren igenom sina egenskaper. Sedan följer en 
mängd olika strider mellan krigaren och olika klasser. I nästan alla fall förlorar krigaren. Efter varje strid visas en 
poängtavla med vem som vunnit. Inför varje strid finns också en text som beskriver vad krigaren använder i 
striden. Musiken i bakgrunden består till stor del av hårdrock. Ibland dyker små kommentarer upp i textform 
som hur pass snabbt motståndaren vann över krigaren. Sedan återgår filmen till dialogen där krigaren förklarar 
att den förutom att vinna över tjuven förlorade mot alla andra. Tjuven argumenterar emot att krigaren aldrig stred 
mot några druider. Krigaren säger att druider visserligen är en klass som de har en chans att vinna över. Men att 
av nio klasser kunna vinna över en är inte att vara på toppen av matkedjan. Filmen slutar med att krigaren och 
tjuven återigen slåss mot varandra men där inga speciella saker får användas förutom det vanliga vapnet. Tjuven 
vinner. Efter det rullar en eftertext upp där det bland annat står att trots de komiska inslagen så är skaparen seriös 
med sitt budskap. Sedan kommer ytterligare kommentarer om krigarnas framtida utveckling. I bakgrunden hörs 
lättsam storbandsjazz. Filmen avslutas med en komplett lista över vilka låtar som använts i filmen samt vilka 
spelare som medverkat.  
 
Kommentarerna till denna film kan sägas vara en förlängning av den diskussion som filmen tar upp. Vissa håller 
med, andra inte. Det som tillkommer är hur pass övertygande filmen var. Vissa kommentarer menar att krigaren 
inte gjorde sitt bästa, var dålig eller använde allt den hade. Andra kommentarer riktar in sig på filmen som 
helhet, om det var bra gjort och om det var bra musik. 
 

Battlegrounds 
 

8/8 CS NerubSlvMkr PVP 

Längd: 10 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31557 
 

Introduktionstexten till denna film beskriver hur spelaren efter att fått ett par bra vapen bestämt sig för att spela 
lite i de avgränsade slagfälten. Musiken som används i filmen beskrivs. Man blir även informerad om att man 
inte bör se denna film om man gillar strider mellan spelare i spelvärlden och om man inte gillar filmer med 
klassen jägare. Man bör se den om man gillar ”Maximum performance with maximum gear”. 
 
Denna film påminner till stor del om filmen med Drakedog. I början av filmen beskrivs viss spelmässig fakta om 
karaktären och man ser spelaren komma ridandes med ett suddigt filter pålagt. Sedan syns flera klipp med strider 
på slagfälten. Även i denna film finns alla ikoner och rutor synliga så man ser var spelaren gör. Centralt i filmen 
blir de siffror som syns när spelaren skadar andra spelare. I bakgrunden hörs tung hårdrocksmusik. När musiken 
byts står namnet på den nya låten och artisten/gruppen i filmen. I mitten av filmen syns en resultattavla från en 
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av striderna där man ser att den spelare man följer i filmen dödat flest motspelare. I denna film ser man också 
chatten som spelaren använder men den drar inte till sig speciellt mycket uppmärksamhet. Filmen avslutas med 
att spelaren får ett alternativ att kunna spela ännu ett slagfält men trycker nej. Eftertexter rullar upp med tack till 
spelarna som medverkat. 
 
Kommentarerna till denna film kretsar kring huruvida spelaren är bra. Vissa anser att filmen är tråkig för att 
spelaren använder samma teknik varenda gång och att hela filmen bara går ut på att visa hur mycket skada den 
kan ge. De som motargumenterar säger att detta dels beskrivs i introduktionstexten, dels att detta är det sätt som 
jägare strider och att funkar det så funkar det. Med andra ord kan man säga att spelarens strategi diskuteras. Men 
till detta kommer även en estetisk aspekt eftersom den gjort en film av sitt spelande. 
 
MOONFIRE: 10 Druid WSG 

Längd: 13 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31286 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver att den handlar om tio druider som spelar ett slagfält tillsammans. 
 
Filmen börjar med två positiva citat om druider som klass. Sedan syns en druid som gör en gest att den ropar. 
Ovanför den finns en text som ser ut som ett utrop i en chatt att en grupp letar druider för att spela ett slagfält. I 
bakgrunden hörs stillsam vacker musik. Sedan syns de tio druiderna i startfältet på slagfältet. En text dyker upp 
som säger att man i detta lag inte behöver använda magier för att ge energi om man inte vill (syftar på klassens 
egenskaper). Sedan börjar slaget och punkmusik hörs i bakgrunden. Till en början syns inga ikoner men de 
kommer så fort de börjar slåss mot de andra spelarna. En bit in avbryts filmen med en cinematisk sekvens där två 
karaktärer sitter och dricker samtidigt som en röst säger ”happy taurens come from Mulgore”. Detta syftar på 
den ras alla spelarna är. Främst tror jag detta är en komiskt inslag. Sedan forsätter striden. Filmen använder en 
del bildmässiga effekter som närbilder på spelaren som filmar och ibland är filmen svart-vit. Dessa tycks främst 
ha en estetisk funktion för jag kan inte hitta något mönster i dem. En bild på två lejon och en bild på en gubbe 
finns inklippta i filmen. Dessa är stillbilder från verkliga fotografier där en text i en pratbubbla gör lustiga 
uttalanden om druider. Tyvärr förstår jag inte riktigt funktionen med dem (eller texten helt). För mig är detta en 
väldigt märklig film som jag inte riktigt förstår. 
 
De positiva kommentarerna till denna film handlar främst om att det är en rolig idé att vara tio druider 
tillsammans. En del uppskattar att alla använder samma magi om och om igen. De negativa riktar sin kritik mot 
just detta, att samma teknik används hela tiden. Filmen anses vara för lång. Andra kommentarer rör att det är bra 
musik i bakgrunden. 
 
Gnome Warrior Tomble - 2.0 Patch 

längd: 19 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32711 
 
Introduktionstexten beskriver att filmen handlar om en gnomkrigare som spelar olika slagfält efter en 
uppdatering i spelet. Det roliga var inte att spelaren var bra utan att alla testade nya saker som kommit med 
uppdateringen. Filmen beskrivs även beröra temat i Rocky-filmerna. 
 
I filmen syns spelaren slåss på slagfälten i olika klipp. Musiken i bakgrunden är instrumental popmusik gjord 
med syntar. Alla olika ikoner som man använder när man spelar syns och kameran följer spelaren. Flera gånger 
dör spelaren. Sedan kommer en text mot svart bakgrund som säger att spelaren är för svag och behöver snabbhet, 
kraft och bättre utrustning. Sedan finns en mindre text som drar en parallell till Rocky-filmerna om att tränarna 
ur dessa skulle behövas. Sedan kommer en cinematisk filmsekvens där spelaren springer runt och boxas med 
olika datorstyrda fiender i spelet som att han höll på att träna för en strid. Även denna sekvens för tankarna till 
Rocky. Även de höjda armarna finns med. Spelaren springer upp på ett berg och skriker ”Drago” som är hämtat 
från Rocky IV. I bakgrunden spelas även sången Hearts On Fire från samma film. Sedan fortsätter striderna. Nu 
vinner spelaren fler strider och mer Rocky musik finns i bakgrunden. Filmen avslutas med att spelaren 
egenskaper beskrivs med siffror, att mer strider mellan spelare borde utkämpas i spelvärlden och en kommentar 
om hur pass mycket skada spelaren gjorde.  
 
Kommentarerna kring denna film består bland annat av att spelaren efter en kort kritik över att filmen var tråkig 
och att det var poänglöst med att den sprang runt och slogs utan vapen förklarar att den ville visa hur krigarna 
fick sämre fördelar efter uppdateringen. Detta leder till en kort diskussion huruvida detta är sant. Andra 
kommentarer är positiva till rocky-temat och tycker att filmen var rolig.  
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Tosoto 

längd: 13 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32879 
 

Introduktionstexten till denna film inleds med att spelar beskriver sin film som dålig. Den har dålig kvalitet, inga 
klipp med spelaren ensam mot fem andra spelare, ingen editering förutom viss text och ingenting som ingen sett 
förut. Retorisk frågar texten varför den lades upp då? Därför att spelaren hade tråkigt. 
 
Denna typ av ursäkt forsätter sedan i början av filmen med texten: ”Simply because I can make one if i feel like 
it”. Sedan syns diverse klipp med spelaren på olika slagfält med hårdrocksmusik i bakgrunden. Bilden är full 
med olika ikoner som man använder när man spelar. Nio och en halv minut in i filmen dyker en text upp där det 
står ”Watch out, it's the mage train!”. När en grupp magiker kommer. Striderna fortsätter med hårdrock i 
bakgrunden och sedan är filmen slut. 
 
Kommentarerna till denna film är överlag negativa. Filmen är tråkig och spelaren dålig. En kommentar är lite 
mer konstruktiv och försöker komma med tips. En annan menar att det inte är något fel med att göra en film. En 
tredje menar att introduktiontexten inte direkt var någon reklam så vad förväntade sig de andra spelarna. 
 

PvE 
 
Decimator V1 

längd: 4 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31934 
 
Till skillnad från den förra filmen gör inledningstexten verkligen reklam för denna film. Den beskriver hur 
filmen skapats av tre spelare som vill lyfta genren PvE till något spektakulärt eftersom de anser att den idag är 
rätt tråkig. De säger sig lagt ned mycket tid på editeringen av denna film. Denna film ska handla om Lilos, en 
gnomkrigare som ska göra mycket skada på de datorstyrda fienderna. Samtidigt skriver man att han inte utger sig 
för att vara den bästa spelaren och att de stött på vissa problem under inspelningen som de beskriver på sin 
hemsida. 
 
Filmen består av att en grupp spelare strider mot ett datorstyrt monster. Man ser filmen ur den som spelar Lilos 
perspektiv. Även i detta fall syns de olika ikonerna kring vad spelaren gör i spelet och olika siffror på hur pass 
mycket skada spelaren tar/ger. Vid ett tillfälle under filmen kommer en närbild på två siffror som visar hur 
mycket skada Lilos ger. Det är dessa som främst blir betydelsebärande i filmen då de är väldigt höga. Filmen 
avslutas med en liten cinematisk scen där Lilos hoppar ned från en bro och bilden fryser. Sedan kommer 
eftertexterna. 
 
De flesta kommentarerna kring denna film cirkulerar kring den stora skada Lilos gjorde. Många är korta och 
positiva. Andra cirkulerar kring vilka egenskaper Lilos kan ha och om det finns något vapen som ger mer skada. 
Andra är upprörda och menar att filmen inte håller vad den lovar. De hade velat se något mer än bara stor skada 
på en fiende. Ytterligare kommentarer är frågor kring vilka låtar som var med i filmen. 
 
Pally Tanks 5 man Ubrs 

längd: 10 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32809 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver hur klassen paladin (engelska) efter en uppdatering blivit en bra 
tank (den som slåss längst fram i en grupp). Med denna film vill de visa att detta går bra genom att spela en 
instans. Sedan kommer lite info om vilken strategi spelarna använt. Sedan kommer en lista på punkter där man 
jämför skillnaden mellan att ha en krigare och en paladin längst fram när man spelar i grupp. 
 
Filmen börjar med en kvinnlig paladin som genom en pratbubbla säger ungefär samma sak som 
inledningstexten. I bakgrunden hörs hårdrocksmusik. I denna film ser man från den som spelar denna karaktärs 
perspektiv och man ser alla olika ikoner. Denna film jobbar på två nivåer. Dels vill den visa att paladins kan vara 
längst fram i en grupp samtidigt som den också visar hur det görs. Cirka tre minuter in i filmen fryser bilden och 
en ring finns kring en information om hur mycket skada de olika spelarna gjort och den karaktär som spelara 
paladin ligger på andra plats. Sedan fortsätter spelarna att köra vidare instansen. Filmen avslutas med att i text 
beskriva spelmässiga egenskaper hos de olika karaktärerna.  
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Kommentarerna kring denna film är främst diskussioner kring huruvida paladins är bra att ha längst fram i en 
grupp. Olika argument framförs. 
 
Farming Chimaerok Chops Solo 

längd: 4 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32265 
 
Introduktionstexten till denna film är lite humoristisk och beskriver hur en spelare vill ha en sak som man får 
genom att döda en väldigt stark drake men ingen vill följa med och hjälpa till. Så då fick den göra det själv. 
 
Filmen inleds med en beskrivning av den drake som spelaren kommer möta i form av siffror på hur mycket 
skada den gör m.m. Sedan består hela filmen av en krigare vars perspektiv man ser ur som står och slåss med en 
stor drake som till slut dör. Även här ser man alla olika ikoner på skärmen så man kan se vad spelaren gör i 
spelet. I bakgrunden finns en matchande hårdrocksmusik som handlar om en krigare men musiken är inte 
betydelsebärande i förhållande till vad som händer i filmen. 
 
Kommentarerna till denna film består av positiva inlägg kring att det var bra gjort och negativa att det kundes ha 
gjort snabbare med andra egenskaper på karaktären eller en annan klass. 
 
Remember, remember, the 5th of December 

längd: 16 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32642 
 
Inledningstexten till denna film börjar med referens till folkdikten ”Remember, remember the fifth of 
November” men istället handlar det här om den femte december. I dikten beskrivs hur en uppdatering av spelet 
tvingat krigarna att ändra sina egenskaper mer defensivt. Tseric som även fanns omnämnd i World of 
Warriorcraft finns även med i dikten. Denna film beskrivs som en sista glädje hos en spelare, dagen innan en 
uppdatering av klassen krigare kom spelaren upplevde som negativ. Texten tycks nedstämd och spelaren 
beskriver hur den en sista gång njöt av hur det var innan uppdateringen. Sedan varnas personer som inte gillar 
filmer med nummer som visar att spelaren gör stor skada men att personer som gillar det ska se filmen. 
 
Filmen börjar utan några ikoner från spelet med att en karaktär går mot bilden. Sedan kommer de olika ikonerna 
fram och de olika saker som karaktären visas. Ikonerna försvinner igen och karaktären pekar mot något. I 
bakgrunden hörs klassisk musik. Sedan blir bilden svart och den dikt som fanns i inledningstexten kommer fram 
med vit text tillsammans med en beskrivning av att spelaren vill njuta en sista gång innan uppdateringen. Sedan 
beskrivs olika saker som finns med i filmen med text. Sedan syns karaktären i strid från karaktärens synvinkel. 
Runt den står två andra spelare som hjälper till. Centralt i filmen är de höga siffror som förklarar hur stor skada 
karaktären gör. I bakgrunden hörs hårdrocksmusik. Spelaren står i princip stilla och slåss hela tiden till skillnad 
från Drakedogs filmer (men han slogs mot andra spelare och denna mot datorstyrda fiender, plus att Drakedog 
var tjuv och denna spelare krigare). Detta pågår i sexton minuter med olika hårdrockslåtar i bakgrunden och 
avslutas med eftertexter med tack till olika spelare. Filmen kan ses på olika sätt. Dels är den ett minne från tiden 
innan uppdateringen. Samtidigt är den en kritik mot samma uppdatering. Slutligen är det en film som visar hur 
en spelare ger väldigt stor skada. 
 
Kommentarerna till denna film är korta. De kan delas upp att behandla dels huruvida det var en bra film och 
huruvida andra håller med om förändringen för klassen krigare genom uppdateringen. 
 

Story-Line 
 
The Brothers Tauren 2 

längd: 9 minuter  
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32327 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver att uppföljaren till den populära ”The Brothers Tauren" nu är här. 
Detta påminner mycket om en reklam för en film. Istället för en enskild spelare är det en grupp som går under 
namnet Red Sky Foundry. Sedan beskrivs hur denna film varit dominerat komedigenren under en filmtävling 
utan även vunnit andra priser. En länk till deras hemsida finns även. 
 



 53 

Filmen handlar om två taurenbröder. Tauren är en ras som kan sägas vara en blandning av en ko och en 
människa (detta förklaras också i filmen). Men rasen existerar också i spelet. En av dessa bröders katt har klättrat 
upp i ett träd och när de två skulle få ned den använde de en katapult för att komma upp. Detta misslyckades och 
när filmen börjar hänger de båda upp och ned i ett träd. De faller ned från trädet och de bestämmer sig för att 
hitta på en bättre idé. Filmscenen byts och man ser istället en manlig människa som väcks av en tupp som han 
snabbt slår ihjäl. Hela tiden hörs mannens tankar i verbala ord. Han går ut och tar en motionsrunda. Sedan ser vi 
honom liggandes i en säng igen, sovandes. I en dröm ser han ett öga som talar till honom. Ögat säger att han ska 
söka en profet från underjorden med klövar och horn. Underförstått är detta djävulen. Mannen vaknar från sin 
dröm och ger sig ut och springer. I nästa scen syns de två taurenbröderna igen åkandes på en kanon. De leker 
leken ”vad tänker jag på” och den ena brodern frågar om det liknar en ko. Den andra svara ja. Den ena frågor om 
det är en ko. Den andra svarar nej. Den ena frågor om det är han själv och den andra svarar ja. Man ser 
människan igen komma springandes samtidigt som han ser de två bröderna komma flygande i lyften. Man 
förstår att de använt kanonen och flygit för högt. De landar framför mannen som ser att de har klövar och horn. 
Mannen tänker att de är profeter och undrar vad de har för uppgift för honom. De visar honom katten och frågar 
om han kan ta den. Visst svarar mannen och skickar en eldboll på katten som försvinner. Den ena brodern börjar 
gråta. Mannen undrar om det inte var vad de tänkt sig. Bröderna svara nej. Mannen bränner upp nästan hela 
trädet. Bröderna går åt sidan och samtalar. Trots att katten är borta tänker de använda mannens krafter. De säger 
till honom att de har en uppgift som handlar om flygande pirater. Sedan får man se klipp från nästa del av filmen 
där mannen slår pirater på flygande zeppelinare. Sedan avslutas filmen med eftertexter. 
 
Hela denna film är i skarp kontrast mot de tidigare. Den använder sig av olika datorprogram för att kunna göra 
mer saker med karaktärerna. Saker som är omöjliga att göra i spelet sker i filmen. Man kan till exempel inte åka 
på en kanon eller elda upp ett träd. Alla olika ikoner man använder när man spelar är borttagna. Alla olika 
karaktärer har pålagda röster. 
 
Alla kommentarer till denna film är positiva. De allra flesta är korta och beskriver hur människor skrattat. Andra 
innehåller citat från filmen som de tyckte var bra. Vissa beundrar hur den är gjord. 
 
emToo 

längd: 25 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32359 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver att detta är den andra filmen i en serie. Den som skapat filmen 
skriver att den började göra detta innan en viss uppdatering och att det sedan blev tråkigt att spela. Men folk ville 
ha en till film så del två slutfördes. Filmen beskrivs handla om att ha kul, den innehåller lite strider spelare mot 
spelare och olika saker. Anledningen att den skapades är för att den som skapat den gillar att editera. 
 
Till en början förstår jag ingenting av denna film. Blandade strider med olika karaktärer klipps ihop. Allt går i ett 
raskt tempo med olika kommentarer i textform. Även i denna film är det hårdrock i bakgrunden. Alla möjliga 
klipp samsas. Ibland syns spelaren med alla spelets ikoner. Ibland finns bara en lustig sekvens där en gnom sitter 
på en odöd. Under hela filmen dyker olika figurer upp framför det man för tillfället tittar på som en snögubbe, en 
odöd som spelar luftgitarr och en kvinnlig människa som dansar. De olika kommentarerna riktar sig mot allt 
möjligt, de kan vara roliga, kommentera något i spelet eller bara vara konstiga. Detta kaos av olika saker från 
spelet skapar en galen stämning som det är svårt att förstå. I en annan sekvens lockar spelaren iväg ett stort 
datorstyrt monster och går på promenad med det genom spelvärlden. Budskapet i filmen kommer först tjugotvå 
och en halv minut in i filmen. En text dyker fram där det står att allt handlar om att ha kul. Alla kan göra en PvP-
film om hur bra vi är utan att visa de strider man förlorat för skaparen av filmens skicklighet i editering är bättre 
än skickligheten att strida mot andra spelare. Allt vi vill ha är kul och ingen kan slå oss i det. Man kan bli dödad 
men man kan inte vinna om man inte har kul när man spelar spelet som det är. Ur denna text skapas en 
metaförståelse kring vad budskapet med denna galenskap är, att ha roligt. En motsats till de spelare som skapar 
filmer för att visa hur starka de är. Filmen jobbar också en del med att tiden på så sätt att den snabbspolar vissa 
sekvenser (går i högre fart).  
 
Kommentarerna kring denna film är till största del mycket positiva. Vissa uppskattar budskapet, andra 
editeringen och kombinationen med musiken. Några negativa kommentarer finns där de också frågar sig vad 
meningen med denna film var på samma sätt som jag gjorde i början. 
 
Tribal Gnome - Facon Sex 

längd: 2 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32019 
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Introduktionstexten till denna film beskriver att den bygger på en franskt  r'n'b videoklipp som heter "Façon sex" 
som blivit berömd för att den innehåller tusen bimbos. 
 
Filmen kan beskrivas som en musikvideo som skapats av ett franskt original. Den hämtar sitt bildspråk från från 
denna typ av genre. Två gnomer är de killar som rappar och sjunger medan filmen innehåller klipp på halvnakna 
kvinnliga människor och natt-alver. Inga ikoner syns från spelet. Snabba växlinga mellan närbilder följer takten 
till musiken och en fläkt syns. Ben och bröst finns i närbilder. En gnom häller is över en kvinnas bröst. Musiken 
i bakgrunden är orginalet. När jag jämför denna film med orginalet följs den nästan i detalj. Brösten, benen och 
isen finns med. 
 
Kommentarerna till denna film är korta och överlag positiva. Man tycker att versionen i spelet blivit ännu mer 
rolig men att den filmen borde varit längre. En kommentar är att halvnakna kvinnliga nattalver är överspelade 
men att adaptionen från orginalet var bra. 
 
Myndflame – Squirrelbane 

längd: 1 minut 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31838 
 
Myndflame som skapat denna film är en av de mest kända filmskaparna. Filmen beskrivs som en reklamfilm 
som de gjort åt företaget XFIRE att sända på MTV. Det beskrivs även att musiken är skapad av Myndflame och 
vart den kan laddas ned. 
 
Filmen börjar med en manlig människa som sitter vid en lägereld och äter nötter. Inga ikoner från spelet syns. 
Filmen är väldigt editerad då nätter inte kan ätas på det sätt som filmen ger sken av. Sedan syns en skylt som 
visar att nötter är förbjudna inom det område som mannen sitter på, han har inte märkt det. En gigantisk ekorre 
syns bakom mannen som sedan jagar honom. Han tar upp sin mobiltelefon och man ser att inga av hans vänner 
är online. En text kommer upp där det står: ”Need Friends? In game chat. Gamer stats. Events and Contests. 
Machinima Videos.”m.m. Sedan syns logotypen för XFIRE. Filmen är alltså en reklam gjord med spelet som på 
ett komiskt sätt menar att man får vänner genom XFIRE. Sedan syns mannen hoppa undan ekorren som skjuter 
laserstrålar ur sina ögon. Bilden följer inte karaktärens rörelser utan rör sig är fritt. 
 
Kommentarerna till denna film är överlag positiva. Många säger att de skrattade och att de längtar till nästa film. 
Editeringen får bra betyg. En kommentar finns från en av skaparna som säger att de vill ha konstruktiv kritik.  
 

Instances 
 

How To Solo in Molten Core 

längd: 8 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32135 
 
Introduktionen till filmen beskriver hur en spelare fick en idé om att göra en svår instans ensam. Detta bara för 
att det var en kul idé. Det krävs både tålamod och att ha tur. Vidare finns står det i versaler att detta nu ses som 
att utnyttja spelets regler på ett otillåtet sätt enligt Blizzard så ingen borde försöka sig på detta (kallas exploit).  
 
Filmen består av en karaktär som ensam tar sig runt i den svåra instansen Molten Core och kommer ända fram 
till den svåra ledaren i slutet. Bakgrundsmusiken är hårdrock och techno. Man ser alla spelets ikoner. Spelaren 
använder olika trix för att döda de starka fiender som finns på vägen. Filmen avslutas med striden mot ledaren 
och i bakgrunden hörs galen storbandsjazz. Filmen slutar med att spelaren hoppar ned i lava och musiken slutar. 
 
Kommentarerna till denna film är till stor del positiva att det var ett kul sätt att utnyttja spelets regler. Vissa vill 
prova på det själva. Andra säger att den var poänglös och var långtråkig. 
 
WarEnsemble Naxxramas Compilation 

längd: 19 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32648 
 
Introduktionen till denna film beskriver hur detta är en film om hur en grupp spelare gör en instans. Men de har 
valt att ta bort ikonerna på skärmen för att skapa en mer cinematisk effekt. 
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Först i filmen kommer en grupp stillbilder på de karaktärer som är med och gör denna instans. Deras namn finns 
ovanför dem. Sedan syns en textruta i det övre vänstra hörnet om vilken ledare gruppen tar sig an oh datum. 
Även om inte ikonerna syns så syns spelarnas namn. Musiken som spelar är techno. Filmen blandar 
förstapersonsperspektiv och tredjeperson. Filmen avslutas med en stillbild på hela gruppen. Filmen slutar med 
texten ”Game over?”. Med detta menas att spelarna nu klarat av den svåraste instansen i spelet för tillfället och 
huruvida spelet är slut. 
 
De flesta kommentarer är positiva till filmandet utan ikonerna på skärmen. Eftersom instansen anses som den 
svåraste i spelet så är det många som tycker det är kul att få se stället eftersom de menar att de aldrig kommer nå 
dit. Vissa andra klagar på musiken. 
 
Top Warlock DPS in Naxxramas 

längd: 13 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31686 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver hur den vill visa att det är möjligt att göra stor skada i Naxxramas 
(återigen den svåraste instansen) med klassen warlock (engelska). Texten argumenterar emot att människor tror 
att det bara är magiker och tjuvar som kan detta. 
 
Filmen börjar med texten: ”If you've EVER heard: ”Can a warlock sit for a mage for DPS?” OR ”Hmmm... 3 
locks... could one of you sit for a rogue?””. Detta tycks vara ett tilltal till människor som spelar klassen warlock 
och får höra dessa frågor som om de inte kunde hoppa in för en magiker eller en tjuv. Efter detta kommer ”This 
is the video for you” som ytterligare indikerar på att filmen riktar sig mot personer som spelar klassen warlock. 
Sedan ser vi händelserna inifrån någon som spelar warlocks perspektiv och hur den personen är med en grupp 
och gör instansen Naxxramas. Vilken ledare som gruppen möter kommer upp i bild samtidigt som rockmusik 
hörs i bakgrunden. Alla olika ikoner som syns när man spelar finns. Under tiden som spelaren spelar kommer 
små informationstexter upp som förklarar och kommenterar vad den gör och som även kan ses som instruktioner 
om någon vill göra samma sak. Efter ett tag kommer stillbilder från striden med ledaren upp som visar vem som 
gjorde mest skada av spelarna i gruppen och man ser att den vi följt ligger överst på denna lista. Sedan kommer 
namnet på en ny ledare och filmen går på som förut. Samma saker kommer och filmen går på med fler ledare. 
Musiken blir dock senare country. Filmen avslutas med några ytterligare stillbilder från andra ledare. 
 
Kommentarerna till denna film är övervägande positiva. Dels anses filmen underhållande, andra menar att den 
visar att warlocks behövs i grupper och vissa menar att kommentarerna är bra. Någon enstaka tycker att spelaren 
fick för mycket hjälp från sin grupp och kunde därför spela som den gjorde.  
 
Fusion does Naxxramas – Kel'thuzad 

längd: 11 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32319 
 
Introduktionstexten till filmen beskriver hur denna film är en hyllning till gillet Fusions första dödande av den 
svåra ledaren Kel'Thuzad (i Naxxramas). 
 
Filmen är inspelad från en spelares perspektiv som slåss i en grupp. Alla olika ikoner och informationsrutor syns. 
Längst ned i vänstra hörnet finns även gillets logotyp och en adressen till deras hemsida. Bakgrundsmusiken är 
någon form av  melodiös hip-hop med sång. Filmen tycks ändra hastighet och gå snabbare under perioder där lite 
händer under striden. Musiken byts till lite mer eurotechno i mitten på filmen. Efter ett tag ny musik. Mer 
eurotechno. När ledaren dör hörs rösterna från en grupp spelare i filmen och man förstår att de talar med 
mikrofoner i spelet. Sedan ser man hur spelaren tar de saker som man får av att döda ledaren. Med sin 
muspekare visar spelaren vilka vapen det är. Med en funktion som finns i spelet visar spelaren även hur dessa 
skulle se ut om den hade dem på sig. Filmen avslutas med ett tack till alla medlemmar i gillet och en glad 
uppmaning att de ska ta sig an ännu större utmaningar framöver. 
 
Kommentarerna är positiva. En gillar dock inte den första låten som visar sig vara en egen remix av en Nelly 
Furtado-låt. Men en del gillar den och frågar om man kan ladda ned den någonstans. Människor undrar hur 
filmen gjordes, varför man inte fick höra mer av spelarna när de talade och är glada att en warlock gjort filmen 
(för att se hur den spelar). Andra tycker det sistnämnda är dåligt för att de spelar en annan klass. 
 

Dance/Music 
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Level Up! 

längd: 3 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32687 
 
Introduktionstexten till filmen beskriver vem som gjort musiken till denna film och vem som gjort det visuella. 
Sedan finns en länk till att ladda ned musiken i mp3-format. Sedan finns länkar till de två skaparnas hemsidor. 
Efter detta finns hela texten till låten.  
 
Låten är en hip-hop låt där texten kortfattat handlar om en kille som spelar World of Warcraft och som ratar en 
tjej för spelet. Texten börjar med att en person beskriver hur han jobbat och behöver olika kemiska substanser 
för att orka jobba dubbla skift (med andra ord spelet och jobbet). Han kommer hem och laddar upp med ett annat 
spel. Till slut sätter han igång sin dator och den skannar efter virus. Då ringer hans mobil och en tjej gnyr ”Baby, 
I need your floppy disc in my hard drive”. Men han lägger på för att datorn är igång. Refrängen i låten handlar 
om att personen säger sig gå upp nivåer med sin druid och inget får komma i hans väg. Han struntar i bakdelar 
(på tjejer) för att det är hans plikt att slutföra sitt uppdrag. Nästa parti i texten kan ses som hämtat från hip-hop 
genren då personen slutar rappa mitt i låten och istället talar. Han beskriver hur detta är stället i sången där han 
behöver kolla sin mejl, myspace m.m. Tjejen har då genom olika meddelandet beskrivit att hon vill ha kärlek 
utan ringbrynja på. Hennes förslag ratas av killen som använder referenser i spelet. Anledningen tycks vara att 
hon började spela samtidigt som honom men nu är på mycket lägre nivå än honom så därför har hon inget att ge 
honom. Personen som rappar tänker inte ge upp innan han nått nivå 60 men kommer sedan på att han genom sin 
prenumeration har ytterligare sex karaktärer att spela. Sedan kommer refrängen igen. 
 
Filmen börjar med en referens till datorer där man ser hur Windows laddas men detta är ”Warcraft edition”. 
Ingen text finns i filmen. Musiken är framträdande och inga ikoner som har med spelandet syns. Många saker 
finns i filmen som inte förekommer i spelet. Karaktärerna gör också saker som inte går att göra i spelet. Kameran 
rör sig fritt och är inte låst till en viss spelare. Filmen är avancerat datorediterad och påminner i konstruktionen 
om story-line filmerna. Flera olika varumärken finns i filmen som Dr. Pepper, Sony m.m. Bilderna illustrerar 
texten i musiken. En människa från spelet hugger i sten med en hacka, går till en godisautomat och slår sönder 
den för att få något att dricka. Denna människa har en dator som han sätter igång. På detta sätt får filmen två 
dimensioner genom att en människa från spelet spelar spelet.  När tjejen ringer i mobilen syns även en kvinnlig 
människa i filmen. Man ser personens druid på skärmen som människan spelar. Ibland ser man bara denna bild 
där druiden även gör gester som matchar texten. När mellanpartiet med talet kommer ser man hur människan gör 
olika saker på sin dator. Ett videoredigeringsprogram syns, sedan myspace, MSN-messenger m.m. I andra versen 
när tjejen säger saker skrivs de och syns som chatt i spelet. En kvinnlig bakdel till en människa har en närbild. 
En referens till prenumerationen av spelet finns genom att olika betalningar syns på skärmen. Druiden syns igen 
som gör gester till refrängen. Filmen avslutas med eftertexter. 
 
Kommentarerna till denna film är korta och väldigt positiva. Mest består det av skratt i textform, hyllningar och 
citat från texten. En kommentar tar upp att den hittat små lustiga element i filmen, t.ex. vad som står i fönstret till 
MSN.  
 
The Boss Rap 

längd: 3 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31821 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver hur den kommer innehålla ledare från spelet som rappar. Sedan 
beskrivs hur denna film fick en hedersvärd omnämning  under ”Xfire Summer Movie Contest”. Texten fortsätter 
med hur en annan film av samma skapare kom på 3:e plats (”That's the World of Warcraft That You Play!” som 
jag även kommer att analysera) och en länk till den och även en länk till skaparens hemsida. 
 
Denna film består av olika svåra ledare i spelet mot vit bakgrund. Dessa olika ledare säger de saker som de gör 
när spelare möter dem i spelet med en hip-hop rytm i bakgrunden. Filmen innehåller ingen text eller ikoner och 
rutor. Eftersom jag är osäker på huruvida detta görs i tal eller genom chatt i spelet (antagligen chatt med tal 
ibland) vet jag inte om skaparen lagt till rösterna eller om de är från spelet. Ett komiskt inslag är när en ledare 
”Nefarian” säger ”Feel the full force of my minions.” och ett gäng murlocs (gröna grodliknande djur) kommer 
springande. Filmen avslutas med en mängd olika varumärken. 
 
Denna film får vänliga kommentarer för sin idé men många tycker den är tråkig. Några klagar på att den inte 
rimmar. Huruvida detta är på grund av att de tror att texten är skriven av skaparen själv och inte är från spelet är 
osäkert. 
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The Unknown Stuntman 

längd: 4 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31485 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver hur den bygger på Lee Majors countrysång ”The unknown 
stuntman” som sedan kombinerats med klipp från World of Warcraft. Texten uppmanar även den som inte kan 
engelska flytande att leta upp låttexten för att filmen verkligen relaterar till denna. 
 
Även i denna film finns inga ikoner som relaterar till spelandet. Filmen är väldigt redigerad med element som 
inte hör till spelet. Exempelvis körs en bil och karaktärer gör saker man inte kan i spelet. Vissa scener är dock 
direkt ur spelet. Texten handlar om en okänd stuntman som får hoppa in för kända manliga filmstjärnor. Törsten 
efter kärlek är ett genomgående tema och han beskriver hur han varit tillsammans med massor av vackra 
kvinnliga filmstjärnor men när han sedan plåstrar om sina sår står de och kysser den manliga filmstjärnan i 
filmen. De olika klippen i filmen matchar texten. Filmklippen cirkulerar runt en dvärg som gestikulerar till 
texten. Som sagt finns redigerade inslag i filmen men en del saker är skapade bara med spelet. När han sjunger 
att han ”been on fire with Sally Field” så använder dvärgen en magi som skapar eld. Det finns även referenser 
till Star Wars och Star Trek. De manliga filmstjärnorna representeras av rasen människor. Därför skapas en 
distinktion mellan den vackra, lång människan och den korta, fula dvärgen. Små korta ord kommenterar det som 
händer i filmen som ”Ouch”. Filmen är fylld med halvnakna kvinnliga människor som är med dvärgen. 
Eftertexten är ironisk med exempel som ”starring: Me and the other girls (in random order)”. 
 
Kommentarerna till denna film är till stor del korta och positiva. Några få skriver att dessa filmer känns 
meningslösa och börjar bli trötta på dem. 
 
That's the World of Warcraft That You Play! 

Längd: 4 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31811 
 
Denna film är gjord av samma skapare som gjorde ”The Boss Rap”. Introduktionstexten beskriver hur denna 
film vann tredje pris i kategorin Dance/Music under Xfire Summer Movie Contest. Den är en parodi på Weird 
Al Yankovic's "Your Horoscope for Today" och gör det istället till en parodi om World of Warcraft. En länk till 
låten som mp3 finns och en länk till skaparens hemsida.  
 
Texten i denna låt bygger till stor del på orginalet som driver med dagspressens horoskop. Varje vers börjar med 
ett stjärntecken och så beskrivs framtiden på ett skämtsamt sätt. Exempelvis ”There's travel in your future when 
your tongue freezes to the back of a speeding bus”. Samma framställning finns i denna låt men istället för 
stjärntecken så handlar den om de olika klasserna i spelet. Efter att en klass nämnts så kommer en skämtsamt 
beskrivning av denna som främst tycks referera till hur diskussionen inom spelkulturen gått kring de olika 
klasserna exempelvis jägarens ”You will want every single weapon in the entire freaking game! You don’t need 
anything but your pet, send him in, scattershot, and then feign death”. Det vill säga att jägaren vill ha alla bra 
vapen i spelet men egentligen bara behöver sitt djur och två kommandon. Orginalets refräng består av ”That's 
your horoscope for today” men i denna version består orden av ”That's the World of Warcraft that you play”. 
Förutom dessa skämtsamma beskrivningar av de olika klasserna finns ett stick som driver med spelkulturen i sin 
helhet. Kortfattat går denna ut på att när man väl fått de bästa vapnen, utrustningen och blivit bäst och starkast 
för att skryta för sina kompisar att man ägnar så mycket tid åt detta spel så visar detta bara att man inte har något 
liv. Alla dessa saker kommer även vara helt värdelösa i expansion av spelet så istället borde man gå ut och hoppa 
i en pool eller leka med en katt så man gör något produktivt. Sedan återgår texten till att fortsätta rada upp 
klasserna. 
 
När man ser till det bildmässiga innehållet påminner det smått om den flashanimation som Nathan Malone gjort 
av orginalet. I början syns en samlad bild av alla klasser och sedan en jordglob. När en klass namn nämns så 
syns en bild på ett exempel på en karaktär från klassen. Sedan består bildspråket i princip av illustrationer av 
texten. Filmen blandar sekvenser från spelet men utan ikoner och rutor med tillagda symboler genom en enklare 
redigering. Texten till sången finns i en textremsa nederst på bilden. En manlig människa återkommer i 
refrängerna och under sticket när det drivs med spelandet dyker en karaktär upp som säger saker som blir lustiga 
i sammanhanget. Denna karaktär säger sig ha gjort allt i spelet men måste ändå ha mer. Sedan gråtet han och 
frågar om han kan få köpa en flickvän för 100 guld. Med andra ord så skämtas det med sexualitet i samband med 
spelande. Sedan måsta han iväg och köra Naxxramas (svåraste instansen). I slutet av filmen syns även den 
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manliga människan som sjunger refrängerna vid en dator och börjar sedan gråta. Eftertexter med tack avslutar 
filmen. 
 
Kommentarerna är övervägande positiva. Några klagar på dålig sång. Några tycker det är sant som sägs om varje 
klass, någon funderar på att sluta spela på grund av filmen.  
 

How to/Guides 
 

Powerboosting 100k XP/hour 

längd: 3 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32541 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver hur den visar hur man snabbt kan gå från nivå 48-60 utan att bryta 
mot spelets regler på ett otillåtet sätt. Sedan finns en not om att detta trix inte är något nytt utan använts länge i 
spelet samt att det bara är en guide och ändå kräver viss ansträngning. Det tas även upp att editeringen av filmen 
inte är bra för att det bara är en film som ska visa hur man gör något. 
 
Denna film beskriver hur en spelare som är lägre nivå kan få hjälp av en på högre nivå för att få 
erfarenhetspoäng av datorstyrda figurer de själva inte skulle klara av utan att vara i en grupp. Detta genom att 
spelaren på lägre nivå börjar slåss mot monstret som den på högre nivå sedan dödar. Filmen innehåller 
informationstext och sedan visar filmen hur detta går till. Alla ikoner och rutor från spelet finns och man får följa 
en spelares perspektiv som man också ser på skärmen. I början av filmen finns en referens till ett annat spel, 
Diablo II och ett trix spelare kunder göra där. Detta är samma som filmen handlar om men till skillnad från vad 
många trodde vara möjligt att göra. I bakgrunden finns punktmusik. Filmen avslutas med att en text kommer 
fram och beskriver hur många erfarenhetspoäng som gjordes per timme men att detta är ingenting jämfört med 
vad man kan få om man ringer sina vänner, startar en stor grupp och är utvilad. Det sistnämnda betyder att man 
inte spelat på länge och får därför mer erfarenhetspoäng än om man spelar ofta. Detta sista tips är intressant på så 
sätt att det dels uppmanar spelare att vara sociala i spelet och vara borta från spelet ibland en längre tid. Innan 
detta tips kommer syns stillbilder på verkliga grupper människor och sedan en på en grupp spelare. 
 
Kommentarerna till denna film kretsar kring huruvida detta är ett bra tips, vissa tycker det är gammalt, andra har 
bättre förslag. Vissa tycker musiken är bra, andra att den är dålig. Någon blir irriterad på att detta nu finns på 
film så att Blizzard kommer ändra på det till nästa uppdatering. 
 
Vurtne Elemental Mage PvP 4 

längd: 16 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32334 
 
Denna film låg till en början i denna kategori men har flyttats till PvP under uppsatsens gång. 
Introduktionstexten beskriver de låtar som är med i filmen. 
 
Filmen börjar cinematiskt utan spelets alla ikoner och rutor med att en manlig odöd magiker vid namn Vurtne är 
ute i en varm öken och faller ihop efter att ha blivit attackerad av en hyena och någon sorts fågel. Efter detta 
kommer en kvinnlig odöd präst och kastar en magi på honom så att han återuppstår. Detta har en instrumental 
sorglig körmusik som bakgrund. När Vurtne sedan återuppstår ändras musiken till hårdrock och den utrustning 
han har visas på samma sätt som i filmen om Drakedog. Sedan byts bilden och alla spelets ikoner syns från 
spelarens perspektiv i en strid mot andra spelare. Den kvinnliga prästen syns  och gör en ”Fy, fy”-gest. Sedan 
visas en karta på spelet hur karaktären beger sig till en ny plats. Kameran går närmare den pil som symboliserar 
karaktärens position och så syns en ny strid i bild. När karaktären får till ett slag som tar mycket skada blir det en 
närbild på siffrorna som anger hur mycket det är. En del andra visuella filter används också. Under vissa strider 
syns även ibland närbilder av andra saker som  hur lite liv Vurtne har kvar eller om någon magi inte kan 
användas men striden ändå går väl. Cirka åtta minuter in i filmen kommer en paus där man dels ser två odöda 
som äter av ett lik och en liten karaktär som säger genom en pratbubbla att den ladda hem Vurtne 3. Sedan syns 
de olika egenskaper som Vurtne har precis som i Drakedog. Sedan fortsätter filmen med fler strider mot andra 
spelare. Musiken i bakgrunden blandas mellan punk och hårdrock. Många av striderna visar hur Vurtne har lite 
liv mot en spelare som har fullt men ändå vinner. En stillbild visar vilken plats Vurtne har när det gäller honor 
points. Ibland syns inte spelets ikoner men detta är mer sällan än ofta. Filmen avslutas med ett klipp där Vurtne 
dör och man hör en gäng killar tala i sina mikrofoner. Sedan syns eftertexterna.  
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Kommentarerna till denna film består av ordagranna hyllningar. Vurtne framstår som den bästa spelaren av alla 
magiker. Dels hyllas att Vurtne vinner över andra magiker med bättre saker och jämförs med andra spelare som 
också gjort filmer med magiker i. Det blir tydligt att det är Vurtnes sätt att spela (färdighet) som är det 
intressanta. Många säger sig vilja spela magiker efter filmen. En person kommenterar flera gånger att han inte 
gillar Vurtne för att spelaren gör samma sak hela tiden. Många kommenterar Vurtnes reflexer och att de är 
snabba, det är alltså inte bara taktik. 
 
Mage AoE grinding lvl24 to 58~ 

längd: 8 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32801 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver att den visar hur en magiker snabbt går från nivå 24 till nivå 58 och 
vilka ställen i spelet som detta sker. Det tas även upp att detta är den första film som personen gjort så att den 
inte kan editeringsprogrammen så bra.  
 
Filmen börjar med en text som beskriver att denna film är till för magiker som vill nå högre nivåer fort. Sedan 
står det att denna film inte gjordes med så bra kvalitet och att spelstilen inte är så bra men att det ändå borde 
framgå vad tanken är. Instrumental pianomusik hörs i bakgrunden. Sedan kommer ytterligare ursäkter om 
musiken i bakgrunden och skaparens dåliga engelska. Filmen presenterar karaktären Schmock som sägs vara 
utan utrustning. Efter detta gås vilka egenskaper spelaren bör ha igenom med hjälp av stillbilder på dessa. Sedan 
visas hur man ska göra med hjälp av en Schmock med technomusik i bakgrunden. Taktiken är att få ihop en 
gäng datorstyrda fiender och sedan döda dem i flock med olika magier. Spelets olika ikoner och rutor syns men 
några är bortskurna, antagligen för att man förstår vad spelaren gör i alla fall. Det är i princip samma sak hela 
tiden. Det står dessutom på skärmen. Scenerna byts men taktiken är samma. Ibland ökas hastigheten på det som 
händer i spelet. Genom att det poängterats att Schmock inte har någon utrustning visar det att detta trix går att 
klara utan att förlora så mycket energi. Filmen avslutas med eftertexter med tack och beskrivning av musiken. 
Innan filmen slutar helt visas även ett trix för att komma till Wetlands. 
 
Kommentarerna till denna film är blandade. En del är positiva och menar ha lärt sig något. Andra säger att de 
redan kan detta och andra att spelaren missat några nivåer. Återigen några frågar om musiken. 
 
Ray Revolution 

längd: 25 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31297 
 
Även denna film har senare under uppsatsens gång flyttats till kategorin PvP. Introduktionstexten till filmen 
beskriver den som strider mot andra spelare, att det är skaparens första film och vilka modifieringar av spelet den 
använder (när det gäller ikoner och rutor).  
 
Filmen börjar med cinematiska klipp på en druidkaraktär. Dessa är snabba och visar druidens olika former. 
Sedan syns karaktärens namn (Ray) och egenskaper med text och siffror. Efter det kommer en duell mellan Ray 
och en annan karaktär. Bildspråket påminner om Vurtnes film med närbilder på olika ställen från en helbild med 
spelarens synfält. Exempelvis är det höga siffror vid skada och närbild på livmätaren. Hårdrock är i bakgrunden. 
Även hastigheten ändras ibland på spelet så att vissa saker går snabbare. Till största del består filmen av dueller 
och innan varje står namnet på motståndaren med text i filmen. Nio minuter och fyrtio sekunder in i filmen dör 
Ray samtidigt som motståndaren. Ungefär tretton och en halv minut in i filmen finns en kort scen där man ser en 
motståndare hoppa ned från ett berg. I detta klipp ser man inte karaktären som styr kameran. Femton och en halv 
minut in i filmen dödas Ray snabbt av en mottåndare och då syns texten ”What? Slow motion plz!”. Sedan syns 
samma scen igen men mer sakta. Sedan syns texten ”Revenge”. Filmen avslutas med att några tyska röster hörs 
genom mikrofon där en sjunger någon tysk sång. 
 
Kommentarerna till denna film är positiva till spelarens skicklighet. Även motståndarna får positiva 
kommentarer och underhållningen tycks finnas i att se två bra spelare mötas i en strid. 
 

Holiday 
 

Spawencz del 

längd: 4 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31793 
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Introduktionstexten till denna film är kort och beskriver hur detta är skaparens sista film. Personen är utråkad 
och har inte tid men tackar för alla fina stunder. 
 
I en cinematisk scen utan ikoner och rutor kommer en karaktär ridande mot kameran. Sedan står texten ”My live 
for the Horde” som jag misstänker är en allusion på en annan film som heter ”My life for the Horde” som är en 
episk film inom kategorin story-line. Sedan står texten ”My time is here and i must go”. Tung hårdrock hörs i 
balgrunden. I nästa scen syns samma karaktär ståendes och spelets alla ikoner och rutor syns inklusive rutan för 
vad man har på sig och bär. Sedan ser man hur den som styr karaktären tar bort sakerna en efter en. Detta genom 
att använda en radera-funktion i spelet som gör att sakerna försvinner permanent. Spelet frågar då om man 
verkligen vill göra detta och man måste då skriva delete i en ruta vilket spelaren gör. Till detta hör att karaktären 
har relativt bra saker i spelet. En efter en försvinner sakerna från karaktären tills ingenting är kvar och den står 
naken. Då snurrar kameran ett varv runt den och karaktären gråter. Sedan skriker den ”Bye” rakt ut i luften. 
Sedan loggar spelaren ut från spelvärlden till det ställe där man kan se alla sina karaktärer. Där tar spelaren bort 
hela karaktären genom en radera-funktion. Sedan loggar spelaren ut från spelet. En text syns där det står ”Thanks 
for good times”. Efter det en till text: ”Spawencz lvl60 shaman”. Lite sorgligare musik hörs och olika stillbilder 
syns på den raderade karaktären när den fortfarande användes. Sedan slutar filmen. 
 
En enda kommentar till denna film tackar. 
 
A WoW Thanksgiving 

längd: 38 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32511 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver hur den blev inspelad under en tacksägelsehelg. Man uppmanas 
även inte att se denna film om man förväntar sig sjungande och dansande gnomer. Sedan beskrivs innehållet i 
filmen med ett par stödord.  
 
Filmen börjar med att en manlig trollpräst tar sig in i en av alliansens städer. Man följer spelaren av trollets 
kamera och alla ikoner och rutor syns. Punk hörs i bakgrunden. Trollet springer in i staden och skriker ”You an 
kill me as much as you want but you can not take my dignity” (med chatt). Sedan blir trollet dödat. Musiken byt 
till någon konstig rysk folkmusikinirerad techno. Spelaren tycks springa runt på måfå och döda andra spelare på 
mycket lägre nivåer. Ibland dör karaktären. Trollet ropar: ”Come kill me if you want me”. Sedan börjar en annan 
del av filmen som heter ”How to Kite as rogue”. En ny karaktär(trolltjuv) slåss mot en spindel. Spelaren lockar 
sedan in spindeln en av sina städer och börjar dansa med den och någon annan spelare dödar spindeln. Nästa 
scen är en strid mot en annan spelare med trollprästen igen. Hip-hop i bakgrunden. Sedan går spelaren igenom 
vad karaktären bär. Nästa scen är med tjuven igen på ett stridsfält. Han gör sig osynlig, paralyserar motståndarna 
och tar flaggan. Filmen varvar sedan olika klipp mot andra spelare och andra saker hur som helst. Jag hittar 
ingen riktig röd tråd i denna film. Inte ens spelmässigt. En långt parti går ut på att trollprästen tar sig in i en av 
motståndarnas huvudstäder. Sedan är det mer strider mot andra spelare.  
 
Det finns inga kommentarer till denna film. När jag kollar in denna skapares andra två filmer möts jag bara av 
dåliga kommentarer. Denna är den mest märkliga film jag sett hittills. Till viss del påminner den om emToo men 
innehåller inte det metabudskap som den hade. Plus att denna film rör sig i mer traditionell editering utan de 
galna klippen. 
 

Guild 
 

Forte guild promo 

längd: 2 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31335 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver den som en reklam för gillet Forte som skiljer sig mot andra filmer 
för gillen. 
 
Denna film är cinematiskt uppbyggd utan några ikoner eller rutor från spelet. Den består av väldigt snabba klipp 
som påminner om introt till en tv-serie och främst japansk teknad film (anime). Detta förstärks av den japanska 
popmusiken i bakgrunden. Vad jag antar är gillets olika medlemmar syns i olika klipp, ibland i närbild på samma 
sätt som i början av en tv-serie. Klippen innehåller också strider mot några av spelets ledare men dessa är gjorda 
för att passa in i filmen på ett cinematiskt sätt istället för från en spelares perspektiv som syns på skärmen. 
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Antagligen är en spelare kamera. En del stillbilder klipps in synkroniserade med musiken. Filmen avslutas med 
en stillbild på gillet. 
 
Kommentarerna till denna film är blandade. Vissa är helt positiva. Andra gillade filmen men inte låten. Andra är 
helt negativa. Några kommentarer anser att filmen är för homosexuell (vad nu det betyder). Här blir en maskulin 
kultur ytterst tydlig även om uppsatsen inte har det fokuset. 
 
Conquest 2006 

längd: 4 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32162 
 
Filmens introduktionstext beskriver den som en summering av gillet Conquests 2006 och innehåller tack till 
olika människor. 
 
Även denna film är cinematiskt uppbyggd och börjar med en flygande kamera som rör sig in i ett slott. Sedan 
syns en närbild på vad jag antar är gillets medlemmar. Efter det kommer små klipp på när gillet slåss mot spelets 
större ledare, namnen på dessa står på skärmen. Även dessa är filmade utan en spelare i centrum och utan ikoner 
och rutor. Techno är i bakgrunden. Emellan vissa klipp med ledare finns korta snabba klipp med en kamera som 
rör sig genom spelvärlden på väg mot de instanser där de ledare finns som senare visas. Filmen avslutas med att 
gillets logotyp syns på skärmen. 
 
Kommentarerna till denna film är korta och bara positiva. 
 
Hellslayers Goodbye 

Längd: 4 minuter 
HTTP:http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32516 
 
Filmens introduktionstext beskriver att detta är skaparens sätt att ta farväl av gillet Hellslayers som upplöstes på 
grund av interna problem. 
 
Filmen börjar med att en ensam karaktär går genom en av Hordes huvudstäder. En sorgsen musik hörs. Den som 
filmar styr karaktären och kameran men alla ikoner och rutor är borta. Sedan syns texten ”Hellslayers, I am 
sorry, but the time has come to say goodbye”. Sedan ser man ett klipp när gillet slåss mot Ragnaros en stor 
ledare i spelet med samma karaktär i fokus. Sedan kommer texten ”I had a lot of fun with you guys, I'm sorry it 
came to this”. Ännu ett klipp på striden. Sedan kommer texten ”To the people I respected, and treated as 
friends... to the people who respected me”. Sedan syns en kamera svepa runt och man ser två andra spelares 
namn. Texten fortsätter berätta hur personen kommer sakna spelarna. En till spelare syns i filmen. Sedan 
kommer ett hårt citat från någon spelare. Texten beskriver hur personen trots sådana hårda kommentarer ändå 
stannade till slutet. Filmen fortsätter blanda text om saknad, sorg och fina minnen med klipp på spelare och 
strider mot ledare. Filmen slutar med texten ”All that work, and it all ends here. Goodbye”. 
 
Kommentarerna till denna film består är tre stycken. Den första tycker det borde finnas en livestream till filmen, 
annars kommer ingen se den. Den som skapat den skriver då att denna film främst gjordes med tanke på 
Hellslayers medlemmar. Den tredje tycker den var rörande. 
 
Necromentary 

längd: 20 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31484 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver hur den består av en dokumentär om gillet Nocturnal Fears 
utveckling och lite andra saker.  
 
Filmen visar hur gillet slåss mot några av spelets större ledare. Kameran följer en spelare som är centrerad i 
mitten. Musiken är till en början klassisk men blir sedan mer disco och techno. Filmen byter vinklar och 
perspektiv samt om ikoner och rutor syns. Ibland går striden snabbare än i verkligheten. Spelaren dör sedan men 
fortsätter filma. Ett klipp kommer som är cinematiskt filmat från första person. Hip-hop hörs. Sedan kommer 
klipp på hur karaktären springer runt ensam i spelvärlden utan något riktigt mål. Sedan ännu en strid med gillet. 
Efter det slutar filmen med ”That concludes my necromentary” tillsammans med tacktexter och förklaringar av 
musik. 
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Inga kommentarer finns till denna film. 
 

Underground 
 

Tier 5 Full Archive 

längd: 5 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32397 
 
Beskrivningen av denna film är att den innehåller den kommande tier 5 serien som är bland den bästa utrustning 
som en spelare kan ha. Spelmässigt finns det idag bara upp till tier 3 men om man tror denna film har skaparen 
hittat ett sätt att redan visa tier 5 (och har även tidigare gjort filmer om tier 4). 
 
Filmen liknar mest en modevisning. Först kommer namnet på en klass och en kamera sveper runt en karaktär 
med det som sägs vara tier 5 på sig. Dessa karaktärer kan stå still, springa och dansa m.m. Tung hårdrock hörs i 
bakgrunden och i slutet hip-hop. Inga ikoner eller rutor syns.  
 
Kommentarerna till denna film består mest av estetiska utsagor huruvida utrustningen var vacker eller inte. 
Många är positiva och hyllar skaparen. 
 
Tier 5 Archive – Preview 

längd: 3 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=31794 
 
Denna film är en tjuvtitt som kom innan den förra. Introduktionstexten beskriver hur denna film är just en tjuvtitt 
och inte innehåller alla klassers olika utrustning. Skaparen beskriver även hur den tidigare släppt en del bilder på 
denna utrustning och att detta är filmen där man kan se dem i rörelse. 
 
Filmen inleds med ett citat från en person som hyllar skaparna av filmen och vad de gör. Sedan kommer några 
klasser med utrustning som i den förra filmen och i slutet syns ett datum då filmen kommer släppas. 
 
Kommentarerna till denna film är liksom de förra mest om utseendet på utrustningen. Många frågar även efter 
den första sången i filmen. En del klagar på Blizzards kreativitet och att utrustningen är ful. 
 
Exploit, SCAM! 

Längd: 1 minut 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32793 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver hur den handlar om ett sätt att mot spelets regler (nåja, se nedan) 
skaffa sig mycket guld. 
 
Filmen går ut på att en liten gnom som man ser i centrum av bilden som filmaren spelar ska köpa en sak av en 
annan spelare. Precis innan köpet går igenom drar spelaren ned antalet guld den ska betala exempelvis 131 till 13 
och den andra spelaren blir lurad. Popmusik är i bakgrunden. Texter i beskriver hur detta är ett sätt att lura av 
n00bs (nybörjare) pengar. Alla spelets ikoner och rutor finns och filmen är filmad i tredje person. 
 
Kommentarerna till denna film är till stor del arga. Någon säger att detta inte är att bryta mot spelets regler utan 
är bara ett trick. Några menar att detta inte är personen ifråga som gjort filmen utan att den är äldre och att detta 
inte går att göra längre i spelet. Vissa andra säger att det går att göra och att det handlar om att den andra 
spelaren måste ha mer uppsikt när den säljer. Även en diskussion finns huruvida man kan bli straffad av Blizzard 
för att göra detta finns. 
 
Why did the night el cross the ocean 

längd: 6 minuter 
HTTP: http://www.warcraftmovies.com/movieview.php?id=32697 
 
Introduktionstexten till denna film beskriver att den handlar om hur man skulle kunna korsa ett visst hav i spelet 
för att komma till en viss ö (som ännu inte är tillgänglig för spelare i spelet). 
 
Filmen börjar med en retorisk fråga: Varför korsade nattalven havet? Filmen är filmad i tredje person med alla 
ikoner och rutor. En text beskriver hur detta är en kvinnlig nattalv på nivå ett med en extra egenskap. Sedan syns 
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en karta över spelvärlden så man ser vart spelaren är. Sedan simmar nattalven rakt ut i ett hav och en text 
beskriver varför inte denna karaktär dör mitt i havet då hon borde det. Detta på grund av att utnyttja spelets olika 
regler. Sedan kommer nattalven till ett ställe där havet tar tvärt slut och det är som att en osynlig vägg stoppar 
henne. Istället för att nå ön kommer alltså nattalven till detta konstiga slut på världen. Nattalven försöker simma 
ned i havet för att se vad som finns där men dör. Filmen avslutas med samma fråga som den inleddes med och 
svaret blir att spelaren ville se den nya ön (vilket inte gick). Sedan kommer en ytterligare text som där det står att 
trots detta borde Blizzard fixa så att inte en spelare på nivå ett kan korsa hav. Sedan kommer eftertexter. 
 
Kommentarerna till denna film är till stor del positiva. Några menar att det redan gjorts. Andra skriver att ön är 
en instans så det är därför man inte kan komma dit men att simmandet var kul.  


