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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka sambandet mellan spelares relation till deras 
spelkaraktärers utrustning i onlinespelet World of Warcraft©™ och dess estetiska aspekter som lett 
fram till valet av den. Uppsatsen undersöker även yttre faktorer som spelkaraktärens ras (som 
exempelvis troll, goblin, gnom med mera), kön och yrke samt hur dessa faktorer inverkar på valet 
av utrustning. Urvalet av spelare har skett i form av en naturligt förekommande och 
spelmekaniskt uppmuntrad gruppsammansättning, ett så kallat guild. Guildet vid namn <Iskallt> 
utlyste en förfrågan till sina medlemmar som resulterade i 3 intervjuer. 

Spelkaraktärernas utrustning har analyseras med hjälp av en semiotisk analys i kombination 
med en respondentintervju i spelet World of Warcraft©™. Detta kommer ligga till grund för en 
egendesignad visuell gestaltande del.  

Ur intervjuerna framkommer det att det var viktigt för spelarna att känna sig unika i sina 
visuella representationer, att utrustningen fyllde funktionen av att visa hur långt in i spelet 
spelaren spelar på, samt vilket primäryrke spelkaraktären har. Spelkaraktärens yrkestillhörighet 
kunde även begränsa spelarens möjlighet att visuellt framställa sin spelkaraktär på ett subjektivt 
tilltalande sätt. Kön och ras inverkade även på utifall spelaren ansåg att utrustningen passade eller 
inte, men mer på grund av hur olika raser och kön påverkar utrustningens olika proportioner än 
på grund av spelkaraktärens köns- eller ras- tillhörighet. 

Spelarens subjektiva uppfattning av estetetiska faktorer är i den här undersökningen starkt 
kopplade till designmässigt genomarbetade utrustningar som ger ett estetiskt tilltalande 
helhetsintryck. 

 
 

Nyckelord: World of Warcraft, utrustning, estetik, design, bildkommunikation  
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Inledning 

Bildlärarens roll har förändrats i och med digitala medias frammarsch där dagens 
samhällsmedborgare dagligen bearbetar medvetet eller omedvetet ett stort antal bilder genom 
reklam, sociala media, spel etc. Det speciella med spel är att det är en aktivt vald upplevelse och 
bildkommunikation av medvetet designade och estetiska bilder, kontra exempelvis estetik och 
design i reklam där vi oftare är passiva mottagare. 

Då över 70% av barn och unga i Sverige mellan 9-18 år spelar spel på mobiltelefoner (Statens 
medieråd, 2013. s.15) och mellan 58%-87% av dessa spelar dator/tv-spel (Statens medieråd, 2013. 
s.35) finns det ett behov av att utforska vad denna aktiva bildkommunikation förmedlar och hur 
mottagaren uppfattar estetiska element som spelproducenten har designat.  

Denna uppsats kommer att fokusera på utrustning som spelarens spelkaraktär har på sig och 
vad det är för estetiska element som gör utrustningen tilltalande för spelaren. Undersökningen 
kommer att göras i spelet World of Warcraft©™ som är ett väletablerat spel med sina drygt 7.8 
miljoner aktiva och betalande medlemmar (Statista, 2014). Det har varit aktivt i snart 10 år sedan 
dess lansering 2004 av Blizzard entertainment® (Blizzard, 2014). 

Det är därav på grund av kopplingen mellan barn/unga och spel, högst relevant som bildlärare 
och samhällsmedborgare att kunna diskutera spelarens estetiska bildkommunikation av 
designelement i spel, och vad de kommunicerar för upplevelser, tankar och känslor. 

Bakgrund 

Spelgenren MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) vilken WoW 
(World of Warcraft©™) är en del av, omsatte i Sverige under föregående år 2013 cirka 656 
miljarder Svenska enkronor enligt datorspelsbranschen (Dataspelsbranschen, 2014), vilket skulle 
motsvara 1,2% av Sveriges BMP-ökning (Bilaga III) från år 2012 - 2013 (Ekonomifakta, 2014; 
Bilaga III).  

I statens medieråds rapport om dator- och TV-spelsvanor hos ungdomar mellan 9-18 år, ligger 
användningen av dator- och/eller tv-spels användandet mellan 58% - 87%, varav segmentet 17 - 
18 åringar var det 18% av pojkarna som svarade att de spelade WoW (Statens medieråd, 2013, s. 
35, s. 39) 

Med en så stor användarbas och ekonomisk omsättning tycks det underligt att det gjorts så få 
studier som berör visuell representation i WoW och vad den kommunicerar och hur mottagaren 
uppfattar den. Speciellt när det i svenska kursplanen beskriver hur lärare i bild skall ge elever 
kunskaper om bilder samt bildkommunikation som går att utläsa i följande citat; 
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Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. 
Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss 
estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är 
betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. (Lgr 11, 2011,  
s. 11) 

När spelutvecklare designar spelvärldarna delger de spelaren dels en estetisk miljö som genom 
interaktion skall kommunicera upplevelser. De lägger även stor vikt på att i de flesta RPG  
(Roll-Playing Game) och dess subgenre MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing 
Game)-spel, som WoW tillhör, att ge spelaren möjligheten att påverka representationen av sin 
spelkaraktär. Representationen av spelkaraktären kan göras genom exempelvis val av ras, kön, 
karaktärsnamn och utrustning. Tidigare forskning av Mihda och Nandedkar understryker vikten 
för spelaren att kunna särskilja sin spelkaraktär från andra spelkaraktärer. 

Avatars are the central elements in the virtual world driven applications and they are believed to 
reflect the identity of a user in virtual space (Belise & Bodur, 2010). Thus, the criterion underlying 
avatar selection is crucial in order to enhance an individual’s identifiability within a virtual team. In 
other words, if users in virtual team are freely allowed to choose the avatar that helps them to 
remain anonymous, problems such as reduced cohesion and social loafing within the virtual team 
might occur. (Mihda & Nandedkar, 2012, s. 931) 

Det har blivit populärt för spelutvecklare att implementera någon typ av visuell 
framställningsmöjlighet av spelkaraktärer och dess utrustningar utan att spelaren behöver 
kompromissa på utrusningens egenskaper (egenskaper som exempelvis styrka och intelligens). 
Detta sker i WoW drygt 7 år efter lanseringen år 2004 (Blizzard, 2014) genom en 
efterkonstruerad funktion som implementerades den 29 november 2011, i och med patch 4.3 
(Battle.net, 2011), och funktionens namn är; transmogrification.  

Transmogrification möjliggör för spelaren att placera ett visuellt tilltalande skal över en 
utrustningsdel hos sin spelkaraktär. Detta görs oftast på en grundegenskapsmässigt (som 
exempelvis styrka och intelligens) bättre utrustningsdel och på så vis möjliggörs kombinationen 
av ett tilltalande visuellt uttryck med ett bra grundegenskapsvärden. Begränsningarna ligger i att 
utrustning som skall transmoggas (genomgå transmogrification) måste vara av samma typ 
(exempelvis en hjälm transmoggas över en annan hjälm, men inte över ett par handskar), att 
karaktären själv måste kunna bära utrustningen (det vill säga att spelkaraktären uppfyller 
eventuella krav på class- tillhörighet (sv. yrke) och level (sv. nivå) etc.) samt att spelkaraktären har 
delarna i sina ägor (Battle.net, 2011). 

Detta har gett en möjlighet att skilja sig från mängden samt att bära utrustning som spelaren 
själv upplever som den mest estetiskt tilltalande i spelet. 

Då spelkaraktären oftast är täckt av sin utrustning blir det därför en stor del av den visuella 
representationen som spelkaraktären förmedlar i form av en estetisk bildkommunikation. 
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Begreppen design, estetik, estetiska faktorer och bildkommunikation 

Jag kommer att använder mig av Kersti Sandin Bülows definition och förklaring av begreppen 
estetik och design. Där ordet estetik kommer att användas för att beskriva den subjektiva 
förnimmelsen av utrustning i spelet World of Warcraft©™ samt hur denna förnimmelse berör 
spelaren. Jag kommer inte göra anspråk på huruvida de designade utrustningarna är eller tillhör 
konst eller inte. Inte heller kommer jag att förutsätta att individerna som deltar i undersökningen 
har kunskap om vad läran om konst är och därför kommer jag att bortse från estetikens konst- 
koppling.  

Det är i mellanrummet, eller snarare i samspelet mellan det medvetna och omedvetna som 
begreppet estetik och upplevelsen av design formas. Estetik betyder läran om skönhet och konst 
och innefattar även hur vi människor förnimmer och uppfattar den fysiska gestaltningen - hur våra 
sinnen blir berörda. (Sandin Bülow, 2007, s. 60) 

Jag har valt att konkretisera estetiska faktorer genom att bryta ner uttrycket i 4 mer 
lättillgängliga faktorer; form (som i upplevda fysiska former), färg, textur (som i mönster på en 
yta) samt effekt (exempelvis rök, glöd och pulserande ljus). Valet att bryta ner uttrycket estetiska 
faktorer är främst för att konkretisera frågorna för intervjupersonen och därmed underlätta för 
den deltagande spelaren att beskriva utrustningen och dess estetisk. 

Ordet design kommer jag att använda kopplat till en medveten formgivning, med andra ord 
spelutvecklarens gestaltande av spelvärlden, spelkaraktären, de olika skapade delarna av 
utrustning som spelaren kan använda sig av samt i min egna visuellt gestaltande del.  

Att något är designat innebär att något är medvetet utformat. Ordet design kommer från det 
latinska ordet designo, vilket betyder »beteckna«, »angiva« eller »bestämma«. Att designa innebär, i 
ett vidare perspektiv, att medvetet gestalta, det vill säga att ge form åt en produkt, tjänst eller miljö. 
(Sandin Bülow, 2007, s. 57) 

Bildkommunikation blir i den här uppsatsen samspelet mellan den estetiskt tolkande 
mottagaren och budskapsingjutande, medvetet designade utrustningsdelar och deras 
sammankopplade helhet. Bergström beskriver detta väl men väljer att använda termen visuell 
kommunikation där jag kommer att använda termen bildkommunikation.  

Det är mycket sällan visuell kommunikation uppträder enbart för sin egen skull, som kosmetik 
utan något direkt syfte. Nej, texter och bilder vill något mer. Ett budskap skall förmedlas, litet eller 
stort, banalt eller livsavgörande. (Bergström, 2009, s. 36) 

Jag har valt att använda mig av ordet bildkommunikation där Bergström använder visuell 
kommunikation för att förtydliga kopplingen till läroplanen "Vi omges ständigt av bilder som har till 
syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder 
och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter." (Lgr11, 2011, s. 30) 

Jag kommer att definiera ordet utrustning som de visuellt framträdande kläder och/eller 
rustning som täcker spelkaraktärens kropp. 
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Historia 

Spelgenren fantasy MMORPG:s historia beskrivs av Bartle (Bartle, 2010) ha sitt ursprung i  
J.R.R. Tolkiens sagovärld med boken Bilbo (1937) samt litteraturtrilogin Lord of the rings  
som publicerades mellan åren 1954 och 1955. Det är ur denna fantasyvärld som WoW:s skapare 
har hämtat mycket av sin designval från. I WoW:s värld kan vi exempelvis hitta spelbara raser 
som människor, alver, orcher och troll, där de 3 sistnämnda varelserna är ur J.R.R. Tolkiens 
fantasivärld. (Tolkien, 2004) 
Tolkiens böcker gav upphov till rollspelsgenren på 1970:talet med det då populära papper- och- 
penna rollspelet Dungeons and Dragons vars första utgåva trycktes år 1974. Detta rollspel med ett 
regelverk som kvantifierar karaktärsegenskaper, och lämpade sig väl att överföras till en digital 
spelvärld. 

Datorspel som Colossal Cave Adventure (1976) samt Zork (1977) var textbaserade datorrollspel 
som var begränsat till en aktiv spelare, men följde i Tolkiens fantasy anda samt hade tydliga 
influenser från papper- och- penna rollspelen. Förändringen skedde med introduktionen av 
MUD (Multi-User Dungeon) som inte bara är spelets titel, utan blev även namnet på genren för 
textbaserade MMO (Massively Multiplayer Online game). Spelet MUD introducerades 1978 och 
var ett textbaserat rollspel som möjliggjorde fler än en användare att uppleva den virtuella 
spelvärlden över ett nätverk, och även senare interagera med varandra genom en chattfunktion. 

Nästa stora steg var när den textbaserade MUD- genren övergick till ett grafiskt  
2-dimensionellt representerat MMO. Detta gjordes 1991 med spelet Neverwinter Nights. 

Efter detta har genren MMO och subgenren MMORPG övergått till 2,5-dimensionella och 
slutligen 3-dimensionella MMORPG. Bland dessa huserar bland annat 2,5-dimensionella  
Ultima Online (1997) samt 3-dimensionella EverQuest (1999) som är föregångare till WoW (2004) i 
MMORPG- genren (Bartle, 2010; Mortensen, 2006).  

Spelkaraktärers utrustning  

Utrustning i WoW kan spelaren tillförskansa åt sin spelkaraktär på flera olika sätt. De vanligaste 
sätten är genom att genomföra quests (sv. uppdrag) eller genom att döda monster som i sin tur har 
en viss chans till dropp (sv. släppa) av utrustning. Utrustning går även att tillverka genom vissa 
professioner som exempelvis tailoring (sv. skräddare) och leatherworking (sv. läderarbete) men är 
oftast inte grundegenskapsmässigt lika bra som utrustning som hittas i dungeons (sv. grottor) eller 
PvP (Player versus Player (sv. Spelare mot Spelare)).  

I dungeons kan ett maximalt antal spelare (varierar mellan 5 och 40) beträda samtidigt för att 
slåss mot starkare monster samt en eller flera bosses (sv. chefer, syftandes till ett exemplariskt svårt 
monster) som i sin tur har en procentuell chans till dropp. Alternativet att få bäst rustning i spelet 
är genom att möta andra spelare i PvP (Player versus Player (sv. Spelare mot Spelare)) i olika arenor, 
där spelarens vinster kan ge utdelning i form av utrustning. Utöver detta finns det viss utrustning 



 

  8 

som går att köpa för spelvalutan gold (sv. guld) antingen från en NPC (Non-Player Character sv. 
icke-spelad karaktär) eller genom köp från andra spelare. Utrustning kan även utöver 
införskaffningsmetoden, vara begränsad till tillexempel class (sv. yrke) och/eller level (sv. nivå). 

Majoriteten av utrustningen som finns i spelet har krav på att spelkaraktären har uppnått en 
viss level för att kunna bruka den. Detta för att det skall finnas en progression i spelet och att 
spelkaraktären inte skall kunna tillskansa sig den bästa utrustningen direkt.  

Den högsta leveln uppnår en spelare med sin spelkaraktär genom att tillskansa sig 
erfarenhetspoäng vilket görs i majoriteten av fallen genom att genomföra uppdrag åt 
spelgenererade karaktärer. Erfarenhetspoäng kan också tillskansas genom att döda monster/djur 
som befinner sig i ett närliggande nivåspann som brukar vara från 5 level under spelkaraktärens 
befintliga level till det maximala nivåspannet för ett monster/djur. 

Finally, in the end-game part of the game, players can earn points in the high-end dungeons or go 
up against certain monsters in order to collect entire sets of clothing with especially good stats, 
designed to fit perfectly together and to be used for specific end-game activities. These are also by 
some referred to as tiered sets and are typically class-specific. These items worn in combination will 
boost the chosen class talents. These sets stand out by matching perfectly and make the player 
look larger and more colorful. (Klastrup & Tosca, 2009, s. 7) 

Litteraturöversikt 

Litteratur som behandlar rent estetiska faktorer inom MMORPG och WoW är begränsade, på 
gränsen till outforskade vad jag har sett i mina sökningar. Men med detta inte sagt att det inte 
finns annan forskning kopplad till WoW. Jag har valt att begränsa mina sökningar till engelska 
samt till digitalt tillgängliga artiklar eller böcker på grund av arbetets tidsbegränsade natur. 

Nyttjandet av Uppsala universitetsbiblioteks katalog den 2014-04-01 vid sökning av den exakta 
frasen "world of warcraft" med rutan för expanderad sökning utanför bibliotekets samling 
ikryssad resulterar det i 30300 träffar. 

Sökningen begränsades ytterligare till texter som är peer- reviewed, tillgängliga som fulltexter 
samt på språk som jag behärskar och efter denna urrensning återstår 1373 texter. Detta är innan 
en eventuell fördjupning mot utrustningens estetik. När ordet "aesthetic" (sv. estetik/estetisk) läggs 
till i sökningen återstår bara 229 texter. Ordet "design" ger även träffar på exempelvis "game 
design", vilket skulle kunna översättas till spelutveckling eller projektansvarig för ett område inom 
spelutveckling. Detta ger "design" i kombination av "world of warcraft" ett mycket högre 
sökresultat på 910 träffar. Ordet "art" (sv. konst) är också influerat av samma dilemma då en 
person kan vara "art designer", därav får vi 625 träffar. För att begränsa sökningen ytterligare 
läggs ord till i sökningen som beskriver utrustning och samtidigt gallra bort majoriteten av de i 
denna rapport ointressanta "art designer" och "game designer" i sökningen. 

Sökordet "equipment" (sv. utrustning) alternativt "gear" (uttryck för utrustning som används av 
spelare i WoW) i kombination med frasen 'world of warcraft' samt sökordet "aesthetic" 
alternativt "design" alternativt "art", får vi mellan 19 och 164 träffar per sökning och sammanlagt 
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415 kombinationer. De 415 träffarna gick igenom (titel och sammanfattning)  och ur dessa 
sållades 21 rapporter ut som tycktes kunna bidra till förståelsen av det estetiska valet av 
utrustning som denna rapport behandlar. Efter att ha läst igenom de 21 rapporterna var det 1 av 
de 21 rapporterna kunde användas för att bredda kunskapen om MMORPG:s ursprung 
(Mortensen, 2006), resterande 20 artiklar och rapporter bidrog med förståelsen för närliggande 
forskningsfält som denna rapport behandlar. Nedan har jag skrivit ut de olika rapporterna och i 
vilket sammanhang de skulle kunna nytjas. 

Exempel på artiklar och rapporter inom psykologi, där texterna främst är kopplade till 
spelberoende, hälsa och självbild/självprojektion (Chen & Hang, 2008; Shang, Ming-Hui & Muh-
Chemg 2009; Snodgrass, Dengath II, Lancy & Fagan, 2013; McCreery, Krach, Schrader & Boone, 
2012; Shen, Brdiczka, Ducheneaut, Yee & Begole, 2012; Yee, Bailenson & Ducheneaut 2009; 
Molesworth & Denegri-Knott, 2007; Charsky 2010), virtuell maskulinitet (Martins, Williams, 
Ratan & Harrison, 2010), visuell- & text- kommunikation (Ratan, Chung, Shen, Williams & 
Poole, 2010; Healey, White, Eshghi, Reeves & Light, 2008; Gee, 2006; Poremba, 2007) genus 
(Downey, 2012; Bertozzi, 2008) samt metodskapande, empiriska (Bowman, Elmqvist & Jankun-
Kelly, 2012; Shiflett, 2012; Dionisio, Burns III & Richard, 2013; Hua, Pei-Luen & Gavriel, 2009; 
Calleja, 2007; Kallio, Mäyrä & Kaipainen, 2010). 

Övrig forskning som ligger i närheten av fältet för min rapport rör marknadsföring samt dess 
kopplingar till spelkaraktärer eller avatarer, forskning som berör skapelseprocessen av 
spelkaraktärens/avatarens utseende (inte dess utrustning) och dess psykologiska och neurologiska 
kopplingar till spelaren. Det finns även en del forskning kopplad till sociala interaktioner mellan 
spelare baserat på spelkaraktärers/avatarers utseende. Inspirerande samt god läsning kopplat till 
genusvetenskapen kan hittas i Bertozzis rapport (Bertozzi, 2008). Dessvärre är det inget som 
bidrar till förståelsen för ämnet som denna rapport behandlar. 

Forskningsfältet som behandlar visuell framställning med hjälp av spelkaraktärens utrustning 
är ett fält där det har varit svårt att hitta relevant litteratur rörande WoW. Efter konsultation med 
bibliotekets personal vid Uppsala universitetsbibliotek och en breddning av sökfältet hittades 
vissa paralleller i forskning som utgår från mode och estetik i spel med visuellt estetiska 
preferenser i spel. Det som närmast beskriver fältet är artikeln av Klastrup och Tosca "Because it 
just looks cool!” Fashion as character performance: The Case of WoW, som söker efter kopplingar mellan 
utrustning och mode i spelet World of Warcraft©™. De går däremot inte djupare in på de estetiska 
formfaktorer samt hur dessa bidrar till valet av utrustning för spelarens spelkaraktär. Klastrup och 
Toscas arbete kommer att användas som en bas för min studie (Klastrup & Tosca, 2009). 



 

  10 

Syfte och frågeställning 

Rapportens syfte är uppdelat i en del I och en del II som håller samma tyngd i undersökningen 
som helhet. Del I av undersökningen behandlar, genom en kombination av respondentintervjuer 
och semiotiska bildanalyser, studera hur spelare väljer att estetiskt visualisera sin spelkaraktär 
genom sitt val av utrustning. Undersökningsobjektet utgörs då av medlämmarna i ett så kallat 
guild (en avgränsad grupp spelare) i World of Warcraft©™.  

Syftet med undersökningens del II, dess visuellt gestaltande del, är att i en egen kreativ process 
utanför WoW:s virtuella värld, designa en utrustningsdel baserad på den insamlade datan ur del I. 
För att besvara syftet i del I, samt hjälpa till med förståelsen för spelvärldens estetik i del II, har 
nedanstående 3 frågeställningar konstruerats och utifrån dessa har intervjufrågor skapats. 

 
1. Hur uppfattar spelaren sin spelkaraktär i relation till dess utrustning? 
2. Vilka estetiska faktorer påverkar spelarens val av utrustning till sin spelkaraktär? 
3. Finns det ytterligare faktorer (till exempel; spelkaraktärens yrke, ras och kön) som 

begränsar och/eller påverkar spelarens val av utrustning? 
 
Frågeställningarna 1-3 besvaras genom undersökningens empiriska del I,  

medan i del II undersöker jag genom min egna konstnärliga process att skapa en utrustningsdel 
som inspirerats av del I. 
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Metod 

Metoden jag har valt att använda är en kombinerad videoupptagning samt stillbildsupptagning 
med intervju. Video- och ljud- upptagning samt stillbildsupptagningen kommer att ske i spelet 
med hjälp av programvaran Fraps©™ (version 3.5.9), som spelar in digitalt vad som sker i spel, i 
vårt fall World of Warcraft©™. 

För själva intervjun kommer jag att använda mig av de verbala kommunikationsprogrammen 
Skype™ (version 6.14.59.104) eller Ventrilo© (version 3.0.8) beroende vad spelaren föredrar att 
använda.  

Jag har valt att använda mig av Fraps©™ inbyggda stillbildstagning/skärmdump till förmån för 
operativsystemet Windows 7:s förinställda Print Screen, då denna vid bildtagning bekräftar med 
en ruta i mitten av skärmen att bilden är tagen, som fastnar i videoupptagningen. 

Syftet med att kombinera stillbildsupptagningen med rörlig bild är att få ett så brett 
analysmaterial som möjligt i kombination med den ljudupptagna intervjun. 

Då undersökningen har för avsikt att ge en förståelse för spelares estetiska preferenser för 
sin/sina spelkaraktärers utrustning i WoW, blir mötet i spelet ett bra sätt att diskutera/tydliggöra 
för vad spelaren syftar på eller menar under intervjun, samt att intervjun tar plats i spelarnas 
naturliga habitat där spelaren ges möjligheten att snabbt visa olika typer av utrustning. 

Platsen för intervjuerna, ett torn utanför staden Stormwind i WoW, valdes på grund av dess 
skyddade läge från monster som skulle kunna störa intervjun, samt att det skulle underlätta för 
spelarna att söka upp intervjuplatsen. 

Intervjun kommer att vara av typen respondentintervju, då jag är intresserad av att ta reda på 
hur någon uppfattar något, med en halvstrukturerad metod samt en öppen intervjuform.  
Denna typ av intervju lämpar sig bäst till mer abstrakta frågor som exempelvis de intervjuades 
estetiska uppfattning av design och skapa en dialog om dess bildkommunikativa estetiska 
element. (Wärneryd, 1990).  

Bildupptagningen på spelkaraktärernas utrustning kommer att analyseras enligt en semiotisk 
analys (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006; Carlsson & Koppfeldt, 2008) i kombination med 
intervjuresultaten. 

Resultaten av de semiotiska analyserna kommer att sammanställas och med stöd av 
intervjuerna utmynna i en designad del som behandlas i syftets del II. 

Reflektion över metoden 

Då jag använt mig av samma programvara, plats för intervjun, samt frågor, där det är tydligt hur 
insamlingen av datan har gått tillväga, anser jag att rapporten håller en hög reliabilitet. Rapportens 
validitet anser jag också är hög då dess syfte är att undersöka spelarna i ett guilds estetiska 
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preferenser i val av utrustning till sin spelkaraktär. De estetiska preferenserna bryts ner i 4 enklare 
begrepp som gör det lättare för spelaren att besvara de olika intervjufrågorna som är 
konstruerade utifrån de 3 frågeställningarna i rapportens syfte. Detta medför att intervjusvaren 
får en hög validitet. 

Urval 

Urvalet för undersökningen är en naturligt förekommande gruppering i spelet, ett så kallat 
guild (sv. gille) på 23 individer, där alla guildmedlemmar har åtminstone 1 spelkaraktär på högsta 
möjliga nivån (eng. level). Guildet, vid namnet <Iskallt>, tillfrågades och godtog att erbjuda sina 
medlemmar att delta i undersökningen. Då max level är ett krav för att kunna nyttja viss typ av 
utrustning, kommer undersökningen genomföras med spelare vars spelkaraktärer nått den högsta 
leveln, vilket är 90 (Blizzard, 2011) i skrivande stunds patch 5.4.7 (Battle.net, (2014).  
Deltatagarna i intervjun är 3 män i åldrarna 28, 29 och 31 och samtliga är av svensk nationallitet. 
Deltagarna började spela WoW mellan år 2004 och 2005. Då deltagarna hade fler än 1 karaktär på 
level 90 gjorde jag urvalet att analysera den spelkaraktären som de presenterade först, ifört den 
utrustningen de presenterade sig i. Denna begränsning gjordes helt på grund av att arbetsbördan 
skulle motsvara rapportens storlek. 

Etik 

Jag kommer att förhålla mig till Vetenskapsrådets 4 etiska grundpelare som är information, 
samtycke, konfidentialitet samt nyttjande i min metod. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Jag informerar spelarna vid 2 tillfällen att ett deltagande är helt frivilligt. Första gången genom 
information om rapportens bakgrund samt syfte och att deltagandet är frivilligt i och med 
kontaktandet av guildet <Iskallt>, och andra gången i början av själva intervjun. 

När det kommer till Vetenskapsrådets krav på samtycke, har jag förvisso en 
bekantskapsrelation med ett par individer ur gruppen, men då beslutet att delta ligger hos 
individen utifrån den förfrågan till guildet, utövas ingen påtryckning och därmed följer det 
Vetenskapsrådets rekommendationer. 

I mina bakgrundsfrågor har jag även en fråga om spelarnas ålder samt hur länge de har spelat 
som kan fungera som ytterligare försäkran att deltagaren uppfyller ålderskravet på 15 år. Detta för 
att undvika den extra tidsåtgången att söka en målsmans medgivande. 

Konfidentialiteten av spelarnas identitet är per automatik skyddad genom att World of 
Warcraft©™ inte lämnar ut personuppgifter kopplade till andra spelarens spelkaraktär eller andra 
personuppgifter. 

Nyttjandekravet anser jag också uppfylla, då det inte finns någon aktör som gjort anspråk på 
den insamlade datan, eller gjort påtryckningar vilken riktning rapporten skall ta eller hur 
rapporten skall vinklas. Rapporten är gjord utan ekonomisk eller annan typ av profit. 
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Resultat 

Den första frågeställningen i min rapport är att undersöka spelarens relation till sin 
spelkaraktärs utrustning. Samtliga spelare upplevde att det var viktigt för dem att skilja sig från 
andra spelare samtidigt som de kunde bli uppmärksammade av andra spelare. Spelarna som 
deltagit i intervjun svarade även att kopplingen mellan spelkaraktärens primära yrkesgrupp (class) 
och utrustningens visuella uttryck är viktig, samt hur dess visuella utryck fungerar som en helhet. 
Spelare 2 och 3 ansåg att utrustningen representerade även den nivån i spelet som den är tagen 
på. På frågan om spelare 2 hade på sig manteln på sin spelkaraktär Tektura på grund av att den 
var den mest estetiskt tilltalande svarade han "Nej, för att den är den bästa." (ur intervju med spelare 
2). Den fungerade som ett kvitto på att spelaren har klarat en specifik raid/instans eller quest. 
Spelare 2 uttalade sig även att; "Nä man vill ju att se lite häftig och cool ut, man vill inte se ut som en 
sopsäck *skrattar* eller hur man skall uttrycka det." (ur intervju med spelare 2). Detta visar på att det 
ändå finns en betydelse för vilken estetik utrustningen har. 

Svårigheten att tillförskansa sig utrustning går i en stegrande svårighetsgrad, rustningsdelar, 
vapen till mounts (transportdjur/medel), där spelkaraktärens rustning inte nödvändigtvis var det 
som spelaren var mest stolt över att ha vilket styrks med ett citat ur intervjun med spelare 1.  

"Det här mountet jag sitter på nu tog nog, vad kom jag fram till drygt 330 försök, alltså 330 gånger 
fick jag döda bossen som kan droppa det innan han droppade det och den bossen går att döda en 
gång per dag." (ur intervju med spelare 1) 

Rörande transmogrificationen visade det sig att samtliga av de deltagande spelarna hade 
transmoggat någon del eller delar av sin utrustning som de bar på, på grund av estetiska faktorer 
eller att utrustningen inte nödvändigtvis såg sämre ut, utan påvisade att den tagits på en högre 
nivå. Detta pekar på att den visuellt estetiska framställningen och vad den kommunicerar är 
viktigt för spelarna direkt eller indirekt. På frågan varför spelare 2 hade valt att transmogga sin 
utrustning svarade han; "...för att dom var mycket mer estetiskt tilltalande än dom andra" (ur intervju med 
spelare 2). 

Samtliga spelare visade upp fler utrustningsset där de kunde beskriva dem som "...snyggast i 
spelet." (ur intervju med spelare 1) eller liknande. En specialeffekt på Blikkbloks alternativa 
utrustning beskriver spelare 3 som "...den här specialeffekten att man brinner när man skriker, vilket jag 
tycker är coolt." (ur intervju med spelare 3), där spelarna beskriver en visuell specialeffekt som 
omsluter Blikkbok i eld för en kort stund, utifall spelare 3 kommenderar sin spelkaraktär att 
ropa/skrika. Denna specialeffekten verkar vara unik för just den rusningssetet och är något som 
spelare 3 tycks uppfatta som estetiskt tilltalande. 

Den andra frågeställningen undersöker vad det är för estetiska faktorer som påverkar 
spelarens val av utrustning. Formerna av horn som bland annat sticker ut ur hjälmen på 
intervjuperson 1:s spelkaraktär Dyabolik (se bilaga IV) och andra utrustningsdelar har även starka 
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symboliska kopplingar till spelkaraktärens class som är warlock. Warlocks som yrkesgrupp har en 
stark koppling till demoner och förbannelser och därav finns det en tydlig koppling mellan 
utrustningens utseende och Dyaboliks class. Detta knyter an till intervjuperson 1:s relation i 
intervjun mellan utrustningens utseende och kopplingen till spelkaraktärens class som nämndes 
tidigare i resultatet. 

När det kommer till färger så är de liksom former starkt förknippade av spelarna till 
karaktärens class. Färgernas representation i spelet tolkas av intervjuobjekten på olika sätt. För 
spelare 1 så kunde exempelvis en viss typ av grön förknippas helt med "demonisk eld" (ur intervju 
med spelare 1) då spelaren inte stött på den gröna färgen i något annat sammanhang. Denna 
gröna färg finns tydligt representerad i Dyaboliks utrustning som kan ses i bilaga IV. Spelaren var 
även övertygad om att andra spelare också skulle göra liknande kopplingar "...jag tror att just den här 
gröna färgen är, skulle jag ändå tippa på, att ändå majoriteten av dom som spelat spelet och som har spelat ett tag 
förknippar nog den här gröna färgen med just demoner." (ur intervju med spelare 1).  

För spelare 2 och 3 förknippades färger representerade hos sina spelkaraktärers (Tektura 
respektive Blikkbloks (se bild i bilaga IV)) utrustning indirekt till respektive class. Den blåa färgen 
i Tekturas fall representerade energi, vilket är i linje med Tekturas class som mage  
(sv. magiker). Där en magiker i WoW bemästrar eld, frost och arcane (en typ av råenergi). 
Blikkbloks utrustning går i naturliga färger, exempelvis brunt, mörkgrönt, metall och  
"down to earth" (ur intervju med spelare 3), vilket även här går i linje med dess class som shaman 
med sin närhet till naturen. 

När det kommer till texturer så tycktes det inte spela någon avgörande roll för spelare 2 och 3 
så länge det bidrog till en helhetsbild samt att de var detaljerade. Spelare 1 uttryckte dock texturer 
som något positivt och som något avgörande i val av utrustning.  

"...de här seten passar väldigt bra till den class de är tänkta för. Det här setet jag har på mig nu 
passar väldigt bra med, vad skall man säga, classen warlock med mycket både curses och mycket 
mörk magi så att säga och eld och allt vad det nu kan vara.  
... Plus att det här setet är väldigt detaljerat." (ur intervju med spelare 1). 

Effekter som exempelvis pulserande ljus, eld samt rök uppmärksammades av samtliga spelare 
vars utrustning hade dem som något positivt eller som det estetiska elementet som gjorde 
utrustningen attraktiv. 

Den tredje frågeställningen som rapporten behandlar är utifall att det finns ytterligare faktorer, 
som exempelvis spelkaraktärens ras och kön, som påverkar spelarens val av dennes spelkaraktärs 
utrustning.  

Kön och ras är 2 faktorer som spelarna upplevde hade inverkan på val av utrustning. Samtliga 
spelare upplever att rastillhörigheten är en faktor som direkt påverkar spelarens val av utrustning, 
då olika raser har olika storleksproportioner lokalt (som i exempelvis olika huvudstorlekar och 
axelstorlekar) och generellt (exempelvis bredd och längd). Detta gäller även mellan könen inom 
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en och samma ras, där exempelvis en manlig dvärgs axelparti är markant större än en kvinnlig 
dvärgs. 

Värt att notera är faktumet att oavsett vilken ras eller kön spelkaraktären tillhör, så bibehålls 
samma proportioner på utrustning inom samma ras och kön.  

Spelare 3 ansåg att utrustningen som sin spelkaraktär Blikkbok hade på sig var class och 
könsneutral. Dock i och med det andra setet som spelare 3 valde att visa var det däremot tydligt 
att både ras och könstillhörighet spelade stor roll, då de framstående axelpansarpartierna skulle 
blivit mycket mindre på en kvinnlig dvärg och därav ansåg spelare 3 att den passade bättre på en 
dvärg av manligt kön. 

Det var inte på grund av själva könet, utan på grund av vilka proportionsskillnader som 
förekommer raserna och könen emellan i spelet. 

När jag frågade spelare 2 om han fick välja vilken utrustning han ville till sin spelkaraktär 
tvekade han inte när han svarade "Det skulle vara tier 6 på präster ...det är ett väldigt coolt set ...just 
axlarna är grymt coola"(ur intervju med spelare 2). På frågan utifall att spelare 2 skulle ha 
möjligheten att byta de befintliga utrustningens axelpansar mot de omtalade tier 6 -axelpansarn 
svarade han: "...skulle bytt till hela setet, men om jag bara hade fått tag på axlarna skulle jag ändå 
transmoggat till dom" (ur intervju med spelare 2). 

Denna medförde en begränsning i vad spelare 2:s spelkaraktär Tektura, som är en mage, 
kunde ha på sig, då setet spelare 2 talar om är låst till yrkesgruppen präster.  

Spelare 2 var även noga med att poängtera att han ansåg att präst -setet såg mest estetiskt 
tilltalande ut på dvärgar av manligt kön, där han ansåg att axelpartierna lyftes fram bäst. Han 
beskrev att förvisso så fanns det andra raser vars axelproportionerna blev större "men de blir så 
utdragna, så långa i kroppen, så de blir inte alls lika snygga tycker jag" (ur intervju med spelare 2). 

Rapportens estetiskt gestaltande del där jag med stöd av de uppvisade utrustningarna och dess 
bildanalys samt utifrån intervjuerna skall designa utifrån min egna konstnärliga process skapa en 
utrustningsdel. 

Med respondenternas svar, den semiotiska analysen av spelarnas utrustning samt min egna 
kreativa process som underlag, har jag skapande av en rustningsdel.  

Utrustningsdelar som hjälm, axelpansar och bälte är de mest framträdande utrustningsdelarna 
med sin rikedom på estetiska faktorer. Bältet är dock inte lika iögonfallande som hjälmen och 
axelpansarpartierna. Dessa 3 objekt särskiljer i stort utrustningarna från varandra då samtliga 
analyserade utrustningar bestod av en klänning/tunika som i stort bara skilde sig i färg och textur 
från varandra. Mitt val föll på en skapa en hjälm då det är det enskilt mest framträdande och 
karaktärsgivande objektet av de analyserade utrustningarnas delar.  

Med bakgrund av att utrustningsbärarens class är en viktig faktor för deltagarna i intervjun 
medför det vikten av att utrustningen upplevs vara class-neutral, samt att de gemensamma 
formfaktorerna som exempelvis grovhuggna ytor och skyddet som täcker ögonpartiet går att 
återfinna i samtliga analyserade utrustningsset tas tillvara. När det kommer till färg och 
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materialtexturer kommer kontrastgivande färger användas som i de analyserade utrustningarna, 
samt naturlika ytor som efterliknar metall samt ben/horn. (se bilaga IV). När det kommer till 
texturer/mönster samt till viss del visuella effekter så finns det inte direkta paralleller mellan de 
olika utrustningsseten men då den utrustningen som upplevdes vara mest allmängiltig (class-, 
köns- och ras- oberoende (Blikkbloks)) hade få mönster och texturer och den som uppledes vara 
mest class-beskrivande (Dyaboliks) var väldigt rik på mönster, kommer hjälmen vara spartanskt 
dekorerad med dessa.  

Effekter kommer inte att användas av praktiska begränsande skäl. 



 

  17 

Diskussion 

Det jag har undersökt är valet av en spelares spelkaraktärs utrustning och dennes subjektivt 
estetiska preferenser som lett fram till just detta val av utrustning. Det jag fann var att det 
varierade mycket beroende på hur mycket tid de olika spelarna lade ner för att visualiseras på ett 
speciellt sätt, vilket jag hade förväntat mig. Då den visuella framställningen inte är spelets syfte 
utan något som möjliggör en personlig prägel och en möjlighet att kanske skilja sig från mängden.  

Jag upplever utifrån intervjuerna att det finns utrymme att undersöka spelkaraktärers 
kringutrustning i framtida forskning, dels ur en visuell estetisk synpunkt och dels hur spelaren 
emotionellt förhåller sig till dem. Att spelare 1 nästan spenderat ett år att få tag på ett speciellt 
transportmedel pekar på att det finns stark drift att kunna visuellt representera sin spelkaraktär i 
WoW. Vidare så anser jag att det även finns et utrymme för att undersöka hur de olika spelarna i 
ett guild påverkar varandra i val av utrustning och visuellt representerande uttryck. Om det finns 
korrelationer och/eller mönster i guildet, men även mellan olika guild. 

Att spelarna kopplade vikten av utrustningens class -representation skulle man kunna med 
fördel argumentera att de är designade för en viss class och därmed är det kanske naturligt för 
spelarna att associera en viss estetik till en viss class. 

Spelarna som har gått med på att delta i undersökningen är alla av manligt kön och mellan 28 
och 31 år och med svensk nationalitet, vilket ger utrymme i framtida undersökningar att 
undersöka grupper som avviker från denna demografin. 

Den bildkommunikation som spelarnas utrustning förmedlade var vilken nivå utrustningen 
var på, vilket var ett kvitto på att spelaren exempelvis klarat av de senaste raiderna, questarna och 
instanserna samt vilken class deras spelkaraktär hade. Detta korrelerar väl med Klastrup och 
Toscas tidigare forskning; 

This armor might be desirable because it is rare and can be used to signal that the character had 
completed some of the more demanding class or race quests. (Klastrup & Tosca, 2009, s. 7) 
This analysis exemplifies how clothing and character progression seem to be closely intertwined in 
WoW and that designers may be conscious of this in their world design. It appears that clothing 
can be used both to make a character stand out such as when a character is wearing a "hard-to-get" 
outfit ...as a way of making one's status as experienced player such as when a player is wearing a 
tiered set (Klastrup & Tosca, 2009, s. 8). 

Det går att diskutera huruvida den så kallade bästa utrustningen är den mest estetiskt tilltalande 
eller om det beror på andra faktorer till varför spelaren väljer att använda sig av just den 
utrustningen. Dessa faktorer skulle kunna vara att den utrustningen tillhör den svåraste för den 
personligen att tillskansa sig och därav ger den spelaren en känsla av stolthet att äga den, eller 
som ett kvitto på att spelaren klarat av den specifika utmaningen att få utrustningen. Oavsett skäl 
till varför spelaren hade på sig utrustning så upplevde jag inte att de accepterade att ha på sig 
något estetiskt icke tilltalande bara för att den var den bästa. 
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Detta var något som förvånade mig då jag hade förväntat mig att utrustningen de valt skulle 
förmedla mer emotionellt kopplade budskap som exempelvis att utrustningen skulle se 
skräckinjagande eller inbjudande ut, eller att spelarna eftersträvade att ha den estetiskt mest 
tilltalande utrustningen på sig. Detta kunde bero på vissa begränsningar som exempelvis spelare 2 
som föredrog estetiskt en utrustning som hans spelkaraktär inte kunde få på grund av 
yrkesbegränsningen. 

Ett annat oväntat resultat i min undersökning är de olika rasernas könsrepresentationer var 
underliggande i betydelse i val av utrustning mot vilka kroppsproportioner den specifika rasen 
eller könsrepresentationen hade. Där samtliga 3 spelare argumenterade för och emot varför 
utrustningen som de bar skulle passa bättre på en annan ras eller på sin egna ras utifrån ras- och 
köns- tillhörighetens proportioner som utrustningen fick. Vilket i sig är intressant när det 
kommer till kön på spelkaraktärerna, där utrustningens olika proportioner tycks vara viktigare än 
könstillhörigheten. 

Vidare skulle liknande analyser kunna göras på spelarnas dröm/favoritutrustning, men som jag 
beskrev i urvalet var jag tvungen att begränsa studien av tidskäl. 

Det låga deltagandet tros ha att göra med dels att guildet tar sommaruppehåll samt att 
intervjuerna genomfördes innan en ny stundande expansion i och med patch 6.0 (Battle.net, 
2014). Då det verkar som att spelarna i guildet <Iskallt> rent progressionsmässigt har nått taket 
på progressionstrappan för vilken utrustning de vill ha för tillfället för den närvarande 
expansionen. När nästa expansion tar vid kommer nya narrativa och estetiska innehåll läggas till 
som ger spelarna något nytta att sträva mot eller utmana sig med. 
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Tack 

Jag vill dedicera denna uppsatsen till min avlidne morfar Władislaw, som inte fick chansen att se 
mig ta examen, då hans tid på joden inte räckte till. Till min mormor Helena som gett mig en 
fantastisk barndom och är en stor inspirationskälla. Ni finns alltid med mig i mitt hjärta. 

Jag vill tacka resterande delar av min familj, samt extra stora tack till mamma Weronika,  
pappa Roger och lillebror Ludvig för att alltid pushat mig och trott på mig.  
Ett stort tack till min flickvän och sambo som hjälpt mig att se ljuset i de mörkaste av 
rapporttider.  

Tack till min handledare Finn Calander för all hjälp och stöd under arbetets gång. Att jag alltid 
känt att jag skulle kunnat vända mig till dig oavsett fråga och tid och känt att du gjort allt i din 
makt för att möta mig. 

Speciellt tack till Anders Franklin och Helena Brushane som tagit tid från sina vardagar för att 
titta igenom och hjälpa mig att förbättra denna uppsatsen språkligt och strukturmässigt. 

Tack till guildet <Iskallts> medlemmar som tog sig tid för att vara med och visade alltid stort 
tålamod och förståelse, trotts teknikstrul, och kompletterande frågor. 

Till alla som på ett eller annat sätt varit med på min resa genom utbildningen och delat era 
upplevelser med mig. Det har varit en fantastisk resa.  

 
Stort tack!  
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Bilagor 

Bilaga I - Ordlista 

Alt - (förkortning till eng. alternative sv. alternativ) Syftandes till spelarens alternativa spelkaraktärer. 
Bossar - (sv. chefer) syftandes på större och exemplariskt svårt monster i slutet samt även 

förekommande i andra delar av dungeons eller raids. 
Class - Syftar till spelarens primära yrke. Exempel på classer är; krigare (eng. warrior) och magiker 

(eng. mage). 
Dropp - (sv. tappa, släppa) Syftandes till när spelkaraktären dödat ett monster så kan bytet ha 

utrustning, gold med mera på sig. 
Dungeon - (sv. grotta) Syftandes på ett område med mer utmanande monster som ger bättre 

utdelning än vanliga monster i form av utrustning, gold och xp. 
Erfarenhetspoäng (eng. experience points, förkortas exp eller xp) Metoden att öka i level. 
Farmat - (från eng. farming). Beskriver när en individ eller grupp kollektivt utför en repetitiv syssla 

för att tillskansa sig resurser av en speciell sort i MMORPG.  
Gear - (eng. utrustning) utryck för utrustning som används av spelare i WoW. 
Gold - (sv. guld) Spelvalutan i WoW. 
Guild - (sv. gille) Den vanligaste grupperingsformen i World of Warcraft©™. 
Legendariska föremål - Typen av föremål som regel är mest sällsynta i WoW. 
Level - (sv. nivå, förkortas lvl) Spelkaraktärer börjar på level 1 och under spelets gång så ökar 

spelkaraktären i level tills den kommer upp till ett max som i skrivande stund är 90 (Blizzard, 
2011). 

Mage - (sv. magiker) En spelbar class i WoW där de bemästrar elementen eld, frost och arcane 
(som skulle kunna förklaras som råenergi) 

Main - (sv. huvud) Syftandes på spelarens huvudkaraktär. 
MMO - (Massively Multiplayer Online game) Genrenamn för spel som genom internet möjliggör 

för upp till miljontals spelare att spela tillsammans i en och samma värld. 
MMORPG:s (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) Subgenre till MMO där 

spelgenren RPG och MMO har slagit ihop. 
Mounts - Färdmedel, oftast riddjur där vissa kan flyga alternativt färdas under vatten.  
MUD (Multi-User Dungeon) - Namnet på en speltitel från 1978 som är ett textbaserat datorspel 

med fantasytema, men även namngivare åt gengren för textbaserade MMO. 
NPC - Non-Played Character (sv. icke-spelad karaktär) Karaktärer som är icke spelarkontrollerade i 

digitala spel. 
Patch - (sv. lapp) Syftar till när något lappas, som i att det lagas eller att det byggs ut. Vanligt 

förekommande term i spel som beskriver en uppdatering. 
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Profession - syftar till sekundära yrkesgrupper som man kan byta närsomhelst i spelet till skillnad 
från det primära yrket, class. Exempel på professions är tailoring (sv. skrädderi) och 
leatherworking (sv. läderarbete). 

Quest - (sv. uppdrag) Vid genomförande ges belöningar i form av gold, xp och/eller utrustning. 
Raid - (sv. räd) Ett koordinerat anfall av en grupp (oftast reglerat av hur många som tillåts in i en 

dungeon (sv. grotta)) spelkaraktärer. Dessa kan variera mellan 5 och 40 spelkaraktärer beroende 
på vad den specifika dungeon tillåter.  

Ras - Syftandes till spelets olika spelbara raser som exempelvis troll, gnom, människa och nattalv. 
RPG (Role-Playing Game). Spelgenre där spelaren iklär sig rollen av en spelkaraktär för att 

genom spelets gång uppleva/vara en del av, en fiktiv historia i den fiktiva spelvärlden.  
Set - (sv. set, serie) syftandes på utrustning som hör samman i en serie. Denna typen av utrustning 

brukar vara både visuellt designad till ett enhetligt utseende men kan även ge bäraren bonusar i 
form av grundegenskaper utifall att flera delar ur ett set används. 

Tier - Ett fåtal specifika rustningsset som är konstruerade och designade för en viss class.  
Tier-rustningar är brukligt bland de bästa rent grundegenskapsmässigt i spelet för den nivån de 
lanserades. 

Transmogrification - En spelterm i WoW som i förkortas till transmogging. Transmogrification 
är termen som beskriver möjligheten att trä över ett visuellt skal av en utrustningsdel (som 
måste finnas i spelkaraktärens ägo) av samma typ (exempelvis hjälm till hjälm). Detta 
möjliggör att visuellt representera sin spelkaraktär hur spelaren vill med ovan nämnda 
restriktioner samt att utrustningen måste existera i spelet sedan tidigare (det går inte att designa 
egen utrustning), samt legendariska föremål. Mer information finns att finna på (Battle.net, 
2011)  

Warlocks - Spelbar class i WoW. Classen har en stark koppling till demoner och förbannelser 
WoW - Förkortning för World of Warcraft©™ och den mest använda av spelarna själva. 
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Bilaga II - Intervjufrågor 

BAKGRUNDSFRÅGOR 
Kön? 
Nationallitet? 
Ålder? 
Spelkaraktärens kön? 
Spelkaraktärens ras? 
Spelkaraktärens class? 
Vilken är din favoritfärg? 
Hur länge har du spelat WoW (när började du, samt hur lång tid på detta kontot (har du fler 

konton och i så fall hur mycket tid har du spelat på det kontot)? 
Hur länge har du spelat med den här karaktären? Är det din huvud- spelkaraktär (main) eller 

(alt) alternativa -spelkaraktär? 
Är utseendet på din spelkaraktärs utrustning viktigt för dig? Varför/varför inte? 
Hur mycket tid skulle du uppskatta att du lade ner i veckan för att få tag i estetiskt tilltalande 

utrustning? 
Hur lång tid har du som mest försökt att få tag i en utrustningsdel, berätta.  
Har du transmoggat någon utrustning och i så fall vilken (beskriv/visa)? Vad var det du ville 

ändra på i så fall (vad var det du ansåg vara designmässigt fulare med den gamla 
utrustningen/designmässigt snyggare med den nya)? 
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TEMA 1 – Spelarens tankar om sin utrustning 
Kan du beskriva utrustningen som du har valt att visa, samt hur du fått tag i den? 
Är det någon del/delar du är speciellt stolt över att ha? Varför, berätta?  
Vilken känsla/känslor får du när du ser din utrustning? 
Vad tänker du när du ser andra med samma utrustningsdel/utrustning som din spelkaraktär? 
 
TEMA 2 - Estetiska attribut 
Kan du beskriva designen av utrustningen (vad har den för former, ytor/texturer, färger, 

effekter), vad är snyggt respektive fult med dessa?  
Vilka visuella attribut gör utrustningsdelen snygg och finns det attribut som skulle göra den 

mer estetiskt tilltalande (typ texturer eller utstickande/instickande attribut effekter)? 
Hur upplever du formerna och vad förmedlar de för dig? 
Skulle utrustningen passa bättre i en annan färg/färger eller färgskala? 
Hur upplever du färgerna på utrustningen och vad förmedlar de för dig? 
Har utrustningsdelen visuella effekter (i så fall vilka, och vad förmedlar de för dig)? 
 
TEMA 3 - Ytterligare faktorer 
Skulle utrustningen passa bättre på en spelkaraktär av annat ras, och i så fall vilken? 

(varför/varför inte)?  
Skulle utrustningen passa bättre på en spelkaraktär av motsatt kön? (varför/varför inte?) 
Skulle du hellre vilja ha utrustning som är låst till en annan yrkesgrupp (class), vilken 

utrustnings skulle det vara i så fall, samt vad är det som gör just den utrustningen så estetiskt 
tilltalande? 

Om du skulle få utrusta din spelkaraktär precis som du själv ville (utan att attribut eller andra 
förhinder skulle spela någon roll), vilken utrustning är den snyggaste och varför? 

Bilaga III - Uträkning av spelförsäljning i Sverige 2013 jämfört med BNP-ökningen i 
Sverige mellan år 2012 - 2013. 

Summa försäljning av MMORPG (både PtP samt FtP) (49'158'164 +24'285'385) = 73'443'549 € 
(datorspelsbranschen.se s. 7, s. 8) 
Omräkningskursen angiven är 1 SEK = 0.112 € ↔ 1 € ≈ 8,928571429 SEK  

För den totala spelförsäljningen i Sverige 2013; 357'037'559€ ≈ 3'187'835'348 SEK 
För enbart gengren MMORPG; 73'443'549 € * 8,928571429 SEK ≈ 655'745'973,2 SEK 
Sveriges BNP 2013 uppgick till 3 634 miljarder kronor (3'634'000'000'000 SEK) samt att dess 

ökning från 2012 var 1,5%. Skillnaden mellan år 2012 och 2013 är då;  
3'634'000'000'000 - (3'634'000'000'000/1,015) = 53'704'433'500 SEK 

Procentandelen av Sveriges BNP-ökning mot totala försäljningen av digitala spel i Sverige; 
3'187'835'348/53'704'433'500 = 0,05935888605 ≈ 5,9% 
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Procentandelen av Sveriges BNP-ökning av MMORPG spel i Sverige; 
655'745'973,2 /53'704'433'500 = 0.01221027633 ≈ 1,2% 

Bilaga IV - Semiotisk analys av spelkaraktärers utrustning 

Jag bortser från bakgrunden i bilderna, då platsen för intervjun då den valdes ut av flertal 
anledningar av mig som kan ses i urvalsdelen, och är därför inget som subjektet i intervjun kunnat 
påverka. 

Jag har bortsett från de olika rustningssetens namn då de blev tillgängliga efter den 
färdigställda analysen, dock skriver jag ut dem samt bifogar en internetlänk till en hemsida där 
man kan se utrustningen, samt valmöjligheten beskåda den i en interaktiv 3d-figur. 

Spelare 1 - Dyabolik, Conqueror of Ogrimmar <Iskallt> 

Utrustningen tillhör setet Betrayer regalia och bilderna från intervjun är upplagda på samma sida 
(wowhead, 2013). 

 
Bilderna av utrustningen denoterar en kort humanoid karaktär i relativt heltäckande kläder (där 
halva näsans, munnen, hakan, fingrarna samt en liten 'U' formad hudfärgad flik syns under 
hakan). Klädesplaggen är till synes löst sittande material som följer karaktären. 

På huvudet ser vi 2 kraftigt böjda stora hornliknande delar som går framåt i karaktärens 
riktning, kröks uppåt i en båge och vars spetsar pekar tillbaka på huvudet. En rad av 3 spetsiga 
piggliknande horn som går längst med huvudet finner vi på hjässan, som likt de stora hornen har 
en tydlig grön fluoriserande färg vid dess bas. Baksidan av hjälmen har en konkav inbuktande 
form som gör att huvudbonaden har en spets riktad bakåt. Huvudbonadens ovansida är delad i 
en röd och en brun del genom en lodrät symmetrisk linje. Samma ögonbindel ses över karaktären 
som över de 2 kranierna vid midjan och på höger axel, samt samma mönster av fluoriserande 
gröna färg ovan och under ögonbindeln som återfinns på höger axelkranium. En viss asymmetri 
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återfinns i huvudbonadens framdel samt dess överdel. Det är som om högerdelen av partiet som 
täcker kinderna saknar en liten del, vilket gör att delen blir kortare samt blottar lite mer av 
ansiktet. Asymmetrin fortsätter även på hjälmens hjässa där färgerna är delade mellan rött och 
brunt på var sin sida av huvudbonaden. 

Axelpartierna består av en skålformad vinröd yta med ljusgrå taggig kant som nästan omsluter, 
karaktärens axel. Utanpå finns det en kvartssfärisk form som vars kanter går i guld. Kantens hörn 
vid bröstkorgen går i en kantig 'S'-form där halva formen sticker ut utanför guldkanten och den 
andra halvan (som är något mindre) fortsätter på insidan av hörnet. Ur båda axelpartierna sticker 
det ut 2 hornliknande objekt var, varav ett av dem var, inte slutar med en spets utan med en plan 
yta som är fluoriserande grön. De fyrkantiga hornformationerna är inkapslade vid roten med en 
guldkant, samt att de går i lodräta ljusröda ränder mot en vinröd bakgrund. I vissa ränder tittar 
samma fluoriserande gröna färg fram. Denna textur återkommer i hjälmhornen (de stora inte på 
piggarna) samt hornen på kraniet i bältet.  

Karaktärens vänstra axelparti har samma gröna bakgrund som det högra partiet vars kanter 
även här är kantade av guldpunkter runt kanten. I mitten finner vi en guldinramad oval 
utåtstickande vinröd kupol som skiftar även i färgerna grönt lila och rosa. 

Karaktärens högra axel skiljer sig från den vänstra genom att ha ett halvt stålgrått kranium 
istället för kupolen som sticker ut ur den yttersta delen av det grönt färgade axelpartiet. Ett band 
som fäster i de tidigare nämnda 'S' formationerna täcker ögondelen av kraniet. Kraniet har samma 
fluoriserande gröna färg som visar formen av ett par ögon samt fortsätter dels ovanför samt 
nedanför ögonbindeln.  

Det halva kraniet på höger axel har stora likheter med det hela kraniet som är fäst mitt på 
midjan. Skillnaderna är att det är ett helt kranium samt att kraniet vid midjan har horn som liknar 
dem på axlarna men dessa är fästa i själva kraniet. Det är inte lika mycket av det fluoriserande 
gröna färgen representerad på kraniet vid midjan, mer specifikt så saknas färgen ovanför 
ögonbindeln, samt att ögonbindeln verkar försvinna bakom kraniet istället för att fästa någon  
'S'-form. 

När det kommer till mönster så är det tunika liknande plagget i kombination med handskarna 
de mest texturrika med en stor kombination av färger, vilka många återkommer i huvudbonaden, 
axelpartierna samt midjekraniet. Texturerna som återfinns är oftast avslutade i spetsiga ytor där 
färgerna; fluoriserande ljusgrönt, kopparorange, mörkgrönt, mörkbrunt, mörkgrönt, vinrött, 
ljusgrått, guld och stålgrått är ofta kombinerade i kombinationer som ger kontrast mellan ljusa 
och mörka färger. De texturer som följs åt är att guld oftast är mot en bakgrund av mörkgrönt 
alternativt mörkblått. 
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Det tunikaliknande plagget samt handskarna är extra rika på mönster med oftast skarpa kanter 
eller rundade former som slutar i spetsiga kanter. Mönstren tycks vara spegelsymmetriska utifrån  

 
en lodrät linje, med undantag från den tidigare nämnda huvudbonaden, axelpartierna samt 
midjekraniet som har asymmetriska formskillnader som färg och form. 

Formerna, texturerna och färgerna konnoterar olika saker. Den gröna fluoriserande färgen 
konnoterar giftigt, sjukt och något ohälsosamt. Då färgerna återfinns runt eller på horn, runt eller 
på kranium eller där ögonen skulle vara vid ögonbindlarna konnoterar ihop med kranierna i sig 
(som symboliserar död) något som skulle kunnas liknas till en onaturlig död, en sjuklig död. Då 
kranierna har spetsiga tänder konnoterar det även att det inte är ett mänskligt kranium utan något 
onaturligt. De enorma hornen som sticker ut ur huvudbonaden konnoterar djävul, och då ett av 
kranierna också har horn understryker även i kombination med den sjukliga gröna färgen något 
nästan ockult. De ofullständiga hornen samt framdelen av huvudbonaden konnoterar att 
utrustningen är använd, som i att hornen på axelpartierna är avkapade, likaså på midjekraniet. 
Samma sak gäller huvudbonaden där fronten vid kinden tycks sakna en flisa. 

Det går att diskutera varför utsmycknaden inte betonar andra symboler som ytterligare 
understryker det ockulta som exempelvis pentagram. Eller designvalet att ha exempelvis 
mörkgrönt eller bruna färger, men det ger även en obehaglig kontrast som lugna naturfärger till 
den skarpa fluoriserande gröna färgen. Det är nästan som att det har varit en helt vanlig rustning, 
men hornen och kranierna på axlar respektive midja har satts på i efterhand, medan de stora 
hornen som går ut från huvudbonaden ser ut med hjälp av de rykande effekterna som om de har 
växt ut från hjälmen. Intrycket som de lätt rykande effekterna från den fluoriserande gröna 
partierna, ger intryck av att de är något levande, något organiskt. 
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Spelare 2 - Tektura, Conqueror of Ogrimmar <Iskallt> 

Tektura är en gnom mage (sv. magiker) av manligt kön. Utrustningens namn är  
Chronomancer Regalia och bilderna från intervjun är upplagda på samma sida (wowhead, 2013). 

 
Denotationen av former, texturer samt färger. Former som sticker ut är även på Tektura 
koncentrerade till huvudet, axlar och midjan på samma sätt som Dyabolik med skillnader som att 
Tektura har en mantel, ansiktsbehåring och ett svärdliknande föremål vid sidan till skillnad från 
en stav på ryggen. Denna utrustning är till synes helt symmetrisk utifrån en lodrät linje. 

Huvudbonaden ser ut som en rödfärgad huva med mjukt rundade texturer i mörkgrått dels i 
nacken samt vid var sin sida av hakan. (Att mustaschen sticker ut genom huvudbonaden är en 
mest troligt en grafisk miss av designern och kommer att bortses därav). Huvan har en 
diademform som går runt huvudet i ljus metallgrått. Diademet bågar upp sig över hjässan och har 
5 symmetriskt insjunkna blå-lila skiftande fyrkanter. Under diademet som täcker ögonen är en 
skiva som är formad efter näsbenet och 2 utstickande korta cylindrar där ögonen förväntas vara, 
med samma blå-lilaskiftande färgade runda form inkapslad i den metallfärgade cylindern. Mellan 
cylindrarna hittar vi även 2 kopparfärgade runda prickar. Över diademet finns 2 efter varandra 
liggande skivor som följer efter huvudets form. Den främre plattan är aningen mindre och täcker 
majoriteten av den bakre plattan. Plattorna är spetsiga upptill och konkavt inbuktade mitt på. 
Plattornas gråa färg återkommer som texturmönster på luvans baksida och framsida samt i som 
grundfärg i axelpartierna samt delar av tunikan. Det finns även en mörkgrått mönster som går i 
en inåtgående spiraler. 

Midjan har en utstickande cylindrisk form med en ljusare grå blad/spader formation mot en 
matt ljusblå bakgrund. Från cylindern nedåt går 2 nedåtgående korta vridna rep i vinrött med 
samma grå beslag som i cylindern. 

Axelpartierna har en grundtextur som återfinns i plattorna i huvudbonaden men är täcka av 
mönstret. De består av 2 kvartssfäriska former med en utskuren konkav form i hörnen. På denna 
textur ser vi en mörkare röd yta som börjar i överdelen och går hela vägen ner till det nedre slutet 
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av axelpartiet. Den röda ytan har uppstickande kopparfärgade halvsfäriska symmetriskt 
utplacerade formationer. Nederdelen av den röda ytan delas av samma blå-lila skiftande färg som 
återkommer i handskarna (dels som en nedskalad form av diademet med de blå-lila skiftande 
färgerna samt i linjen som går ner från ytan. Ovanpå den röda ytan finner vi en form som 
påminner om huvudbonadens framsida av diademet, med sin ljus metallgråa yta med insjunkna 
fyrkantiga blå-lila formationer. Strax över den diademliknande formen finner vi 2 utstickande 
spiralliknande formationer i samma ljus metallgråa färg men med spetsiga taggliknande ytor som 
pekar ifrån spiralens krökning. Framsidan och baksidan av axelpartiet dekoreras av samma ljus 
metallgrå färgade, spiralliknande formation men med skillnaden att den taggig yta pekandes från 
dess början, samt att den har även 2 kopparpiggar var pekandes mot kroppen.  

Manteln är rak och tycks gå ner till marken. Den har en gyllene kant och rikt med mönster av 
samma gyllene färg. Mönstren är oftast snäckspiralformade med närhet till en spetsigare utåt och 
inåtgående mönster. Mönstren är på en röd , grönblå samt en blågrå yta. Mellan skulderbladen 
sitter en fyrkantig klart lysande smaragdfärgad yta och i botten av manteln finns en mindre 
liknande yta. Båda dessa ytor är inkapslade i guldmönstret mot en röd bakgrund. De gröna ytorna 
har även mönster i smaragdgrönt som antingen följer kanten på en gyllene yta eller bygger över 
från en gyllene yta till en annan. Det finns även 4 små gröna rundningar som är centrerade i 
manteln. Manteln är symmetrisk i alla mönster och färger.  

I manteln har vi rött, smaragdgrönt, blågrått, blågrönt samt guld. Färgerna som återfinns i 
övriga delarna av utrustningen är lila, kopparfärg, ljus metallgrå, röd, mörkröd grå mörkgrå, 
bruna, samt blå-lila-skiftande ytor. 

Den intensiva blå-lila pulserande färgen kan liknas vid elektronisk utrustning där det är vanligt 
med liknande blåa och lila ljus i elektronisk utrustning för att indikera att utrustningen är igång. 
Den långsamt pulserande effekten drar även tankarna till något levande. Kombinationen av 
elektricitet och liv konnoterar energi och kraft.  

De utstickande partierna på axelskydden skulle kännas igen på traditionella asiatiska hus. 
Plattorna på pannan samt axlarna för tankarna till sten dekorerad med harmoniska och runda 
lugna mönster. Det finns en antik ålder bakom den gråa och mörkgråa utrustningen. De blå-lila 
pulserande axelpartierna har även en blå-lila linje som upplevs fortsätta ner över armarna genom 
att de fortsätter ned längst med handskarna. Som ett kraftcentras energiflöde.  

Även de ljusa metallgråa dekorationerna för tankarna till Asien, där hustakdekorationer och 
bland gamla teckningar skulle man kunna se spiralmönstren för illustrationer av vind eller vågor. 
Kraft i rörelse. Det är kanske inte konstigt att just en magiker har en rustning som andas uråldrig 
kraft, någon som kan kontrollera elementen. Det röda tyget i tunikans midja och vidare upp i 
huvudbonaden får tankarna att dras till en abstrakt eld med de gråa spiralerna vid luvans främre 
botten som rök i flammorna och de taggiga formerna på axlarna förstärker ett element i rörelse.  
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Det är kanske så att i och med den senaste expansionen i WoW; "mists of pandaria" 
(Battle.net, 2012) och dess tydliga kopplingar till den asiatiska kulturen finns återspeglade i den 
här utrustningen.  

Färgmässigt och mönstermässigt så sticker manteln ut, då det inte går att återfinna likheter i 
resterande utrustning. Likheterna stannar vid spiralformationerna som påvisar stildrag men inte 
mer än så.  

Spelare 3 - Farmer Blikkboks <Iskallt> 

Blikkboks är en dvärg shaman (sv. schaman) av manligt kön. Utrustningens namn är  
Kor'kron Dark Shaman Armor och bilderna från intervjun är upplagda på samma sida (wowhead, 
2013). 

 
Utrustningen går i mörk-, ljus- och grönaktig metall, benvitt och grönt. De former som tydligt 
sticker ut är axelpartierna, hjälmen samt mitt på midjan. Huvudet ser ut som överdelen av ett 
varghuvud där hjässan går ned under örat, tillbaka över kinden och i en båge tillbaka ner och ut 
mot axlarna ser vi en grovt tillyxad mask i en mörk metall. Vi ser samma vita nästan fjällika yta 
som pryder baksidan av varghuvudet som vi finner under den stora grovhuggna mörka 
metallvalven på axlarna. Baksidan av axelpartierna har 2 (var) krökta stora spetsar i ljusare metall. 
Axelpartierna verkar fästa på baksidan och på framsidan med tygliknande material in i en 
metallring som sedan länkar vidare med samma typ av tygmaterial till en järnklo- liknande form. 
Ögonen på varghuvudet är lysande ljusgröna och har en stor kontrast mot dels den mörka 
metallmasken som omringar ögonhålan. Där varghuvudets underkäke skulle vara finner vi 3 
intensivt orangea tofsar (varav den mittersta är längst och fortsätter under bältet (vilket 
förmodligen är en grafisk miss att tofsen till synes går genom bältet, och därmed bortses från på 
samma sätt som ansiktsbehåringen som sticker ut utanför hjälmen hos spelare 2). 

Bältet är en grön metallring (liknande dem som länkar ihop fästena för axelskydden) på 2 
utåtriktande halvmåneformade metallskäror i samma mörka metall som vi finner i hjälmen och 
axlarna. 
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Utrustningen är kanske inte lika fylld av mönster som tidigare visade utrustningar vilket 
understryker mer en enkel och inte nödvändigtvis en avancerad utan en mer rå beprövad. 
Vargmanteln konnoterar även primitiv kultur som bar djurhudar och med djurhuvudet som 
täcker karaktärens egna hjässa/huvud. Metallen på axlar och varghuvudet, och bältet har nästan 
samma yta som flintaverktyg. Detta understryker vidare en primitivt rotad kultur. De stora 
eggarna som stucker ut på ryggen ser ut som primitiva slakt- eller flå- knivar med sin krökning. 
Linjerna i figuren är mycket tydliga. Dels linjerna som bildas från hjälmens metallkam i mitten 
samt med metallskenorna som täcker kinderna för att böjas i en båge snett nedåt och utåt från 
ansiktet. Dess linjer pekar mot näsroten mellan ögonen. Även hur den andra centerpunkten 
bildas i bältescirkeln med axelskydden och knivarna på axlarna. Materialen som används är 
djurhudar av varg, 3 olika metalltyper, samt färgerna är naturliga, vilket gör utrustningen väldigt 
nära till naturen och metallen gör den även kall och rå. 

Sammanfattande tankar från spelarnas utrustning 

Då det är 3 helt olika yrkesrepresentationer och det jag har märkt är att designen bakom 
utrustningen försöker samla estetiska element som representerar den specifika classen. Vissa 
gemensamma estetiska element går fortfarande att hitta i de olika utrustningarna i högre eller 
lägre representation. De grovhuggna ytorna återkommer i alla utrustningar mest framträdande i 
Blikkbloks utrustning i axelpartier, huvudbonad och detaljer i bältet. Dyabolik har även liknande 
grovhuggna former som ornament på sina axelpartier, och speciellt i 'S'-strukturen, samt mycket 
mindre form i Tekturas axelpartier, baksidan av de utstickande virvlarna samt en nyans av dem i 
plattornas form i huvudbonaden. 

Likheter fortsätter med de täckta ögonen, bindel som mask samt ytan över axlarna blir mer 
eller mindre tagen i anspråk vilket gör karaktärerna större, samt att alla har utstickande vassa 
föremål som sticker ut ur axelpartierna. 

När det kommer till materialtexturer så menar jag att det bara är metall som är tydligt 
genomgående. Annars är det naturnära material som de stenlika plattorna i Tekturas huvudbonad 
och axelpartier, medan läderlika material går att hitta i både Dyaboliks och Blikkbloks utrustning. 
Färgmässigt är det svårare att hitta likheter. Färger används dock oftast i kontrastframhävande 
kombinationer. Ju mer mönster som finns desto fler färger används. Det genomgående är att 
färger och former speglar karaktärens yrkesgrupp starkt så det är förstående att 3 olika 
yrkeskategorier kommer ha signifikanta skillnader nog, att det kommer vara svårt att hitta tydliga 
likheter. Rustningarna har oftast en symmetri men i vissa delar kan asymmetrier hittas. 


