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Abstract 

In this paper, I intend to analyze the MMORPG game World of Warcraft by conducting a 

formal analysis as a way to isolate game mechanics and elements that could be viewed as 

well-functioning and well-designed. I will also be breaking down the core components of 

World of Warcraft using the Interaction Centric Framework to complement the study. The 

results show that World of Warcraft employs a number of features and design choices that 

differentiates itself from other games, such as stripping the game of story elements and 

distilling the gameplay to a basic “carrot on a stick” formula, also leaving the player 

completely uninterrupted and undeterred during gameplay.  

Keywords: World of Warcraft, MMORPG, addiction, ethnography, design, video games 
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Sammanfattning 

I denna studie så kommer jag att analysera MMORPG-spelet World of Warcraft genom att 

utföra en analys i hopp om att isolera spelmekanismer och element som kan anses vara 

välfungerande och väldesignade. Jag kommer dessutom att bryta ner World of Warcraft till 

dess kärnkomponenter med hjälp av Interaction Centric Framework modellen som ett 

komplement till denna studie. Resultaten visar att World of Warcraft använder sig av många 

slags egenskaper och designval som skiljer sig själv från andra spel, som att dra ner på story 

element och att destillera spelets kärna till en väldigt grundlig ”morot-och-piska” formel som 

låter spelaren kunna spela oavbrutet utan att känna något skäl att sluta spela.   

Nyckelord: World of Warcraft, MMORPG, etnografi, design, spel   
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1. Inledning 

Under de senaste 30 åren så har TV- och datorspelsmarknaden genomgått en storskalig 

transformation från att ha enbart haft företag som Atari, ett företag som skapade teknologiskt 

enkla spelkonsoler som exempelvis Atari 2600
1
. Idag är spelindustrin en gigant som kan 

jämföras med filmindustrin när det gäller summorna som spelföretag som Nintendo och 

Activision tjänar varje år
2
.  Spelandet har blivit ett faktum och har lyckats smyga sig in i vår 

vardag till nästan samma grad som andra former av underhållning har gjort långt innan som 

exempelvis film, TV och böcker. Detta är huvudsakligen tack vare det mycket stora utbudet 

av spel som kan passa folk av båda kön och alla åldrar.  

I takt med denna utveckling så skulle jag vilja påpeka att det medför ett allt större ansvar av 

spelföretagen att behandla konsumenterna så rättvist och på ett så bra sätt som möjligt. Den 

explosionsartade takten som spelindustrin utvecklas i har lett till en viss oro hos många då det 

har upptäckts många fall där det finns folk som kan spela flera dagar i sträck utan att sova 

eller äta, vilket har lett till att många studenter på högskola har prioriterat bort skolan för att 

istället fokusera på spelandet.
3
 Spel som World of Warcraft är kända för att ha stora världar att 

utforska, många uppdrag att utföra och många skatter att upptäcka. Denna typ av spel erbjuds 

i vilken spelaffär som helst, och ifall man betalar en viss summa varje månad så får man i 

stort sett oändligt mycket innehåll med stadiga uppdateringar från spelutvecklarna på ett så 

bekvämt sätt som möjligt. Det har med tiden blivit självklart att World of Warcraft består av 

komponenter som är tillräckligt välgjorda för att ha vuxit i en så stor takt. 

I denna studia kommer jag att undersöka vilka slags spelelement som finns i MMORPG 

(Massive Multiplayer Online Role-Player Game) spel och på ett så logiskt sätt som möjligt 

analysera resultaten så att jag kan avgöra vilka komponenter har bidragit till World of 

Warcrafts enorma succé. 

 

                                                            
1 Terdiman, D: The history of the Atari 2600, http://news.cnet.com/8301-13772_3-9838693-52.html hämtad 
2012-12-03 
2 Gaudiosi, J: New Reports Forecast Global Video Game Industry Will Reach $82 Billion By 2017, 
http://www.forbes.com/sites/johngaudiosi/2012/07/18/new-reports-forecasts-global-video-game-industry-
will-reach-82-billion-by-2017/ hämtad 2012-11-16 
3 Somaiya, R: Latest threat to student health: trolls and orcs, 
http://www.guardian.co.uk/education/2009/jan/06/world-of-warcraft-games-gaming-addiction-network 
hämtad 2013-01-08 
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1.1 Bakgrund 

Tidigare när spelindustrin fortfarande var mycket ung så fanns det ingenting som riktigt 

liknande dagens MMORPG-spel. Under det sena 1970-talet så skapades ett rollspel av Gary 

Gygax och Dave Arneson som heter Dungeons and Dragons, ett spel som anses av många ha  

skapat grunden bakom alla rollspel som skapas och släpps idag. Detta spel var något helt 

unikt då det gick ut på att ett antal spelare satt tillsammans och skapade sina egna berättelser 

och upplevelser inom ramarna som etablerades av spelets regler. Alla spelare är så kallade 

”adventurers” som har en karaktär som är ute och strider för att avancera framåt i spelet, 

förutom en av spelarna som innehar rollen ”dungeon master” . En ”dungeon master” är i stort 

sett personen som skapar berättelsen och fungerar som spelets domare. 
4
 

Det första exemplet på ett spel där folk runt om i världen kunde få tillgång till var Adventure 

som skapades 1975 av Will Crother
5
. Detta var ett spel som kopplades upp till 70-talets 

motsvarighet till Internet, nämligen ARPAnet 
6
 vilket lät folk spela världens första interaktiva 

datorspel där man själv fick bestämma vad sin karaktär fick göra. Många spel av samma sort 

skapades efteråt som exempelvis Zork av Tim Anderson, Dave Lebling, Marx Blank och 

Bruce Daniels som sa att spelet inspirerades av just Adventure. Dock så var det inte föränn 

1978 då Roy Trubshaw skapade spelet MUD (Multi-User Dungeon) 
7
 vilket var världens 

första interaktiva datorspel där användare från hela världen kunde koppla upp sig på nätet och 

spela tillsammans. MUD gav upphov till en hel genre av samma namn och fortsatte att öka i 

popularitet med spel som AberMUD och Tiny MUD. Genren fortsatte dessutom att utvecklas 

upp till 90-talet då konceptet MOO introducerades av Pavel Curtis 1996 som utvecklade 

MUD-konceptet med ett objekt-orienterat programmeringsspråk. 

När man tänker på vad för slags spelelement vi har i dagens MMORPG-spel så är det väldigt 

viktigt att behöva utforska rötterna som dem härstammar från. Medans MMORPG-spel är en 

relativt ung genre så har dessa spel behållt element som har funnits i traditionella spel som 

Dungeons & Dragons och samtidigt skapat nya sätt för spelarna att underhållas. 
8 

                                                            
4 Fine, G (1979): Shared fantasy  
5 Bartle, R: Summary MUD History, http://www.livinginternet.com/d/di_major.htm hämtad 2012-11-11 
6 Bellis, M: Inventors of the Modern Computer, http://inventors.about.com/library/weekly/aa091598.htm 
hämtad 2012-11-11 
7 Bartle, R: http://www.livinginternet.com/d/di_major.htm 
8 Franklin, M: How Dungeons and Dragons influences MMORPGs, http://www.helium.com/items/1026687-
how-dungeons-and-dragons-influences-mmorpgs hämtad 2013-01-05 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna forskning är att undersöka och försöka förstå vilka spelelement och 

komponenter inom MMORPG-genren lyckas hålla spelaren kvar så länge. Jag kommer att 

spela World of Warcraft från en nybörjares perspektiv och skriva ner mina fynd i en loggbok 

som jag senare kommer att referera till i min diskussion och mina slutsatser. Motiveringen är 

att hellre försöka analysera mekaniken bakom spelet istället för att fokusera på hur spelaren 

reagerar när dem spelar så att vi kan få en ökad förståelse om varför dessa spel lyckas hålla 

spelaren intresserad i spelet. 

1.3 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen är ”Vilka element i datorspel kan anses som välfungerande 

och väldesignade?” vilket kommer att följas med en diskussion som behandlar frågan ”Hur 

kan dessa komponenter jämföras med andra spel?” 

1.4 Avgränsning 

Som Judith Bell förklarar så är det väldigt viktigt att jag avgränsar studien
9
 tillräckligt mycket 

så att jag kan få fram mer kvalitativa resultat. Jag kommer att enbart spela igenom World of 

Warcraft som kommer att fungera som den största källan av data för mig. Personligen så 

känner jag att detta är en rättvis avgränsning då många andra MMORPG-spel delar exakt 

samma spelkomponenter och regler så att resultaten från att analysera World of Warcraft kan i 

stort sett appliceras till andra spel av samma genre. Jag valde det just för att genren i sig inte 

varierar speciellt mycket när det gäller grunderna bakom hur spelen fungerar, vilka mål man 

har och vad man gör för att försöka uppnå dem. World of Warcraft var det mest logiska valet 

då den har varit online sedan 2004 och anses vara spelet som alla MMORPG-spel som kom 

efteråt har använt som en modell när det gäller bland annat spelbarhet och interface.
10

 

 

 

                                                            
9 Bell, J (2011): Introduktion till Forskningsmetodik s. 115 
10 Petter Mårtensson: Searching For The World of Warcraft-Clone. 
http://blog.dontfearthemutant.com/?p=1786 hämtad 2013-01-08 

http://blog.dontfearthemutant.com/?p=1786
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2. Tidigare Forskning  

I detta kapitel så kommer tidigare forskning från bland annat Nicholas Ducheneaut, Yu-Ling 

Lin med fler att presenteras. Dessa artiklar har väldigt olika synvinklar på problemet då den 

ena artikeln av Nicholas Ducheneaut, Nick Yee, Eric Nickell och Robert J. Moore handlar om 

att analysera hur länge spelarna stannar kvar i spelet och vad deras aktiviteter handlar om upp 

till nivå 60, det vill säga max level. Den andra artikeln är skriven av Yu-Ling Lin och Hong-

Wen Lin och handlar om att ta reda på vad spelare i World of Warcraft prioriterade allra högst 

i sitt spelande. Den tredje och sista artikeln skrevs av Joël Billieux, Martial Van der Linden, 

Sophia Achab, Yasser Khazaal, Laura Paraskevopoulos, Daniele Zullino och Gabriel Thorens 

och handlar om att utforska spelarnas motivationer och se om det finns kopplingar till deras 

aktioner inom spelet. 

2.1 Att bygga ett lockande MMO spel, en titt på hur World of 

Warcraft spelas 

Nicholas Ducheneaut, Nick Yee, Eric Nickell och Robert J. Moore gjorde en studie som 

handlade om att samla data under 8 månader med automatiserad ”bots” för att utforska hur 

World of Warcraft fungerar.
11

 Fokus lades på att ta reda på hur länge man spelade, vilka 

klasser och raser som föredrogs och så vidare. Författarna diskuterar dessutom hur och varför 

spelarna stannar kvar i spelet så länge, hur World of Warcrafts design samlar ihop spelarna in 

i olika grupper som består av spelare av olika bakgrunder och mål, samt hur spelarna 

”konsumerar” spelets innehåll. Resultaten visar att efter att spelaren har nått nivå 60, det vill 

säga den sista nivån i spelet, så börjar fokus försvinna från att avancera framåt bland nivåer 

och mer om att samla så kallade ”epic gears” som kan hittas efter att ha klarat av en ”raid” 

tillsammans med sin klan. Detta resulterar i en mycket mer socialt-baserad upplevelse i 

kontrast mot nivåerna innan 60. Författarna skriver att ”The attractiveness of the game could 

have a lot to do with its fine-tuned incentives and rewards structure, reminiscent of 

behavioral conditioning. “Although many earlier MMOs were criticized for requiring long, 

repetitive grinding sessions (often in groups) early in the game to progress, WoW seems 

instead to have been optimized such that players experience more of a “flow” experience with 

challenges increasing gradually and rewards always in sight.”, vilket antyder att World of 

Warcrafts enorma popularitet kan ha mycket att göra med hur utvecklarna har tagit element 

                                                            
11 Nicholas Ducheneaut, Nick Yee, Eric Nickell, Robert J. Moore (2006): Building an MMO With Mass Appeal : A 
Look at Gameplay in World of Warcraft, 1: 281 
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från föregående spel och polerat dem så mycket som möjligt för att locka spelare från alla 

möjligt genrer. 

2.2 Värdet på spelarnas mål inom MMORPG-spel 

Yu-Ling Lin och Hong-Wen Lin utförde en studie som handlade om att utforska World of 

Warcraft spelarnas värden och behov som dem prioriterade allra högst i sitt spelande.
12

 

Metoden som användes var den så kallade ”Means-end Chains” modellen som har ofta 

använts inom forskning inom marknadsförning, och modellen handlar om att analysera 

egenskaper, konsekvenser och värden hos MMORPG-spelare. Resultaten visar att de tre 

egenskaperna som spelarna söker hos MMORPG-spel är roll-spelande, interface design och 

multiplayer spelande. De tre största konsekventa fördelarna som spelarna får av att spela 

MMORPG är förbättrade interaktioner, roligare upplevelser och förverkligande av fantasier. 

Slutligen så är de tre högsta värderna som som spelarna söker efter roligt och njutning inom 

livet, känslan av att ha uppnåt någonting och varma relationer till andra spelare. 

2.3 Att utforska spelarnas motivationer bakom spelandet i 

Azeroth 

Joël Billieux, Martial Van der Linden, Sophia Achab, Yasser Khazaal, Laura 

Paraskevopoulos, Daniele Zullino och Gabriel Thorens gjorde en studie som handlade om att 

utforska kopplingar mellan spelarnas motivationer och deras beteende i World of Warcraft.
13

 

Detta gjorde dem genom att under 8 månader analysera cirka 690 spelare som påbörjades 

strax efter att ett online enkät skickades ut där alla fick beskriva deras motivationer till att 

spela. Resultaten visade att det finns väldigt tydliga kopplingar mellan motivationer och 

aktioner, som exempelvis att spelare som hade teamwork och tävlingsinriktade motivationer 

lyckades göra framsteg snabbast i spelet. Dessutom så verkar datan föreslå att spelare som 

inte motiveras av samarbete och upptäckter kräver mer tid och ansträngning. 

 

                                                            
12 Yu-Ling Lin, Hong-Wen Lin (2011): A study on the goal value for massively multiplayer online role-playing 
games players, 2153–2160 
13 Joël Billieux, Martial Van der Linden, Sophia Achab, Yasser Khazaal, Laura Paraskevopoulos, Daniele Zullino,  
Gabriel Thorens (2013): Why do you play World of Warcraft? An in-depth exploration of self-reported 
motivations to play online and in-game behaviours in the virtual world of Azeroth, 103–109 
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3. Metod 

I detta kapitel så kommer jag att redogöra vilka metoder som kommer att användas för att 

utföra denna studie. Jag kommer att berätta om varför jag har valt dem, hur dem kommer att 

användas, hur dem är relevanta till denna studie samt urval och metodkritik. 

3.1 Val av metod 

I denna studie så kommer jag att använda mig av tre stycken metoder för att undersöka och 

analysera spelets innehåll. För att på bästa möjliga sätt svara på min frågeställning ” Vilka 

element i datorspel kan klassas som välfungerande?” så väljer jag att göra en deltagande 

observation
14

 vilket innebär att jag kommer att spela igenom MMORPG-spelen World of 

Warcraft för att få en inblick på första hand hur spelet är uppbyggt, varför den är skapad som 

den är och vilka slags element som jag själv känner påverkas mest av när det gäller viljan att 

spela. Samtidigt som jag gör den deltagande observationen så kommer jag att skriva ner mina 

fynd och upplevelser i en loggbok som sedan används för att analysera resultaten och 

diskutera fram eventuella slutsatser. För att svara på min andra frågställning ” Hur kan dessa 

komponenter jämföras med andra spel?” så kommer jag att utgå från Interaction Centric 

Framework vilket är ett ramverk som är skapat just för att analysera spel i största möjliga 

detalj och för att hjälpa forskare att skapa lösningar till eventuella problem. 

3.1.1 Deltagande observation  

Datan som samlas och analyseras i den här studien är i form av deltagande observationer
15

 

vilket innebär att jag kommer att spela igenom World of Warcraft samtidigt som att jag 

observerar allting som händer omkring mig, spelets regler, mekanismer och hur andra spelare 

beter sig mot varandra. Jag använder mig av etnografi för att skriva ner mina upplevelser, 

intressanta fynd och generalla känslor och tankar som är relevanta till min frågeställning. Ett 

exempel på vad som observeras är mina tankar och upplevelser som sker när jag får så kallade 

”quests” från icke-spelbara karaktärer där dem ber mig att utföra en rad med uppgifter för att 

sedan bli belönad med saker som pengar eller gear. Tankarna kan handla om saker som 

”Finns det något motiv bakom varför uppdragen är skapade som dem är?” och ”Hur bidrar 

dem till att göra spelaren mer engagerad?”. Detta blir den första fasen av studien och kommer 

att fungera som basen för resultaten och diskussionen som presenteras senare i uppsatsen.  

                                                            
14 Bell, J (2011): Introduktion till Forskningsmetodik s. 189 
15 Bell, J (2011): Introduktion till Forskningsmetodik s. 189 
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3.1.2 Interaction Centric Framework  

Interaction Centric Framework är ett ramverk som skapades av Staffan Björk och Jussi 

Holopainen och används för att studera och beskriva spel i största möjliga detalj genom att 

dela upp spel inom fyra olika områden, nämligen meta-struktur, avgränsning, berättelser och 

mål. Dessa fyra områden består av ett visst antal kompenenter som alla är nödvändiga för att 

forma ett recept av regler, mål och aktiviteter som vi kan faktist kalla ett spel. Så kallade 

”holistiska” komponenter kan inkludera saker som ”Game instance”, ”Game session” och 

”Play session”. Dessa komponenter har gemensamt att de är nämligen logiska i sin natur och 

kan behandlas objektivt av alla typer av tredje-parter. Dessutom så kan ett spel inte existera 

utan att dessa tre komponenter finns med i någon form. ”Bounding” komponenter behandlar 

frågorna ”Vad ska spelaren göra?” och ”Hur ska det gå till?” genom att inkludera 

komponenter som regler, speltyper och mål/sub-mål. ”Temporal” komponenter behandlar tid 

och händelser som aktioner, händelser, uppnådda mål (”Closures”) och ”End conditions”. 

Alla dessa komponenter är mer relativa i sin natur till skillnad från de mer logiska 

komponenterna som kom innan. Slutgiltigen så har vi ”Objective” komponenterna som 

inkluderar och behandlar koncept som används utan att se spelet som en aktivitet som 

exempelvis spelarna, interface, samt fysiska och logiska spelkomponenter som avatarer, 

föremål som representerar vad spelaren kan göra, fysiska och logiska element som beskriver 

spelarens omgivning och diverese andra komponenter som beskriver spelinformation i olika 

former som exempelvis skyltar eller dialog. 

Björk och Holopainen
16

 skriver att ”The structural framework presented here tries to 

incorporate concepts existing from as many types of games as possible. As such it is restricted 

to a certain level of abstractness to limit the amount of concepts.” vilket kommer att 

automatiskt avgränsa min studie till spelelement och komponenter som vi redan känner till 

och är säkra på att dem finns i MMORPG-spel som World of Warcraft. Detta övertygade mig 

ytterligare att välja detta ramverk för min frågeställning då det sparar mycket tid från min del 

då man istället kan analysera vad som vet finns istället för vad som inte finns. 

3.1.3 Loggbok  

Under tiden som jag spelar World of Warcraft så kommer jag att skriva ner alla mina fynd i en 

loggbok som kommer att fungera som min största källa för data som sedan kommer att 

analyseras och diskuteras kring senare i uppsatsen. Loggboken är strukturerad så att allting 

                                                            
16 Staffan Björk, Jussi Holopainen (2003): Describing Games, An Interaction-Centric Structural Framework 
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behandlas kronologiskt och på ett så tydligt sätt som möjligt. Observationerna som skrevs ner 

behandlar en rad olika element som uppenbarar sig i World of Warcraft som exempelvis 

användargränssnittet, spelvärldens utseende, interaktion med miljö och andra spelare, samt de 

grundläggande spelmekanismerna och hur dem påverkar mig som en ny spelare. 

3.2 Författarens spelvanor  

Jag växte upp med TV och dator spel och har spelat sedan jag var fyra år gammal. Jag 

introducerades till spel med en Nintendo Entertainment System (NES) och fick spela klassiker 

som Super Mario Bros (1985)(!) och Legend of Zelda (1986)(!), två spel som skulle forma 

mycket av smaken för spel som jag har idag. Jag försöker alltid få in minst en timmes 

spelande varje dag och har, enligt mig, en väldigt bred smak och uppskattar alla möjliga 

genrer som förstapersons skjutare, platformspel, rollspel av alla slag, arkadspel och 

skräckspel. Jag har dessutom erfarenhet av att skapa spel då jag har med en jobbkamrat 

utvecklat platformspelet Cool  Game, Bro under 2009 som jag fick skapa grafik för och 

designa banor. Jag har också jobbat med online spelet Everybody Edits vilket är en 

multiplayer platformspel som också är en sandlåda då man kan göra egna banor på det som 

vem som helst online kan spela. För tillfället så jobbar jag och flera andra med skräckspelet 

Sound of Silence som kommer att dra nytta av många välbekanta spelidéer för att sedan 

skruva med dem för att ge spelaren en ny och läskig upplevelse. 

3.3 Genomförande  

Studien genomfördes främst i mitt eget hem då all form av interaktion sker online i en dator. 

Allt inleddes med att först skapa en karaktär och logga in i World of Warcraft för att sedan 

börja med att utföra uppgifterna som spelet ger till nya spelare. Under tiden jag spelade så 

skrev jag ner allting i en loggbok där mina tankar, känslor och generella upplevelser kunde 

analyseras i större detalj Spelet analyseras dessutom med Interaction Centric Framework för 

att kunna bryta ner spelets komponenter för mer djupgående diskussioner och slutsatser. 

3.4 Metodkritik 

Det största problemet med den här typen av etnografiska studier är att min egen upplevelse 

kan möjligtvis vara helt annorlunda jämfört med andra som spelar MMORPG-spel. Om denna 

undersökning skulle göras av någon annan så är det inte helt säkert att man skulle få samma 

resultat. Detta försöker jag motverka genom att spela i World of Warcraft och på så sätt bilda 

en säker och stabil uppfattning om hur dem mer logiska och objektiva komponenterna i spelet 
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presenteras till mig som spelare. En annan aspekt som måste kritiseras är att det inte är 

speciellt realistiskt för min del att spela igenom precis alla områden och uppdragen som finns 

i båda spelen just för att det skulle ta enormt lång tid och troligtvis inte tillföra mycket nytt till 

studien. Samtidigt så innebär det att jag troligtvis missar mycket viktiga saker som hade 

kunnat vara relevanta till studien, men det innebär att jag istället försöker avgränsa mig till 

hur utvecklarna försöker få nya spelare att vilja spela genom att analysera de första områden 

och uppdragen som presenteras till mig.  
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4. Resultat 

I detta kapitel redogörs resultaten av mitt spelande av World of Warcraft, mina reflektiva 

tankar och upplevelser, samt en mer djupgående analys av spelens element och mekanismer 

med hjälp av Interaction Centric Framework utvecklat av Staffan Björk och Jussi 

Holopainen
17

 för att få fram mer konkret information om vilka komponenter som bäst håller 

spelaren engagerad i spelet. 

4.1 Upplevelser och loggbok 

I detta avsnitt så kommer mina upplevelser av mitt World of Warcraft spelande att 

presenteras. Innehållet är översatt och något nerkortat från min loggbok. 

4.1.1 Början av resan 

Efter att ha skapat mitt Battle.net-konto för att kunna logga in och spela World of Warcraft så 

kunde jag sätta igång med att skapa min karaktär. Nästan omedelbart så märkte jag vissa saker 

som enligt mig är ovanligt att se i övriga spel, nämligen en pop-up som påminde mig om att 

uppgradera från Starter Edition till den fullständiga versionen av spelet. Detta tolkar jag som 

en väldigt klar indikation om att spelutvecklarna gärna vill att den potentiella spelaren ska 

börja betala för att spela vidare så fort som möjligt. 

 

Figur 1. Pop-up i World of Warcrafts huvudmeny som påminner om uppgradering. 

Efter att ha klickat på ”Play Starter Edition” så kom jag till en ny sida där jag fick skapa en ny 

karaktär. Detta innebär att jag får välja vilken sida jag spelar för, vilken klass den ska vara och 

hur den ska se ut. Spelet ger spelaren relativt många sätt att skräddarsy sin karaktär så att den 

                                                            
17 Björk, Holopainen 
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blir så bra som möjligt. Vissa kanske väljer att skapa en karaktär som är så lik sig själv som 

möjligt, andra kan skapa en karaktär som är helt separerad från verkligheten och får en egen 

identitet och Bakgrundshistoria. I vilket fall som helst så kan jag argumentera att om man ger 

spelaren avancerade och välutvecklade verktyg för att kunna skräddarsy sin karaktär på bästa 

möjliga sätt så är det redan ett bra sätt att lyckas ge en ny spelare ett starkt första intryck vilket 

kan leda till att dem kan stanna kvar mycket längre för att se vad spelet handlar om. 

 

Figur 2. Karaktärskaparen, samt min karaktär ”Chiniquy” 

Efter att jag skapade min Blood Elf-magiker så var det dags att börja min resa genom det 

första området som heter Sunstrider Isle, en relativt isolerad halvö fylld med monster och 

personer man kan prata med som ger en olika slags uppdrag att utföra. Från och med att jag 

klickade på Play-knappen så hamnade jag genast i en lätt lila-färgad skog i Sunstrider Isle, 

nära en byggnad som heter The Sunspire. Denna plats är där alla Blood Elf-spelare hamnar i 

början av spelet och fungerar som en introduktion till hur spelet fungerar. 

Efter att ha utforskat min omgivning och lärt mig grunderna om hur kontrollerna fungerar så 

gjorde jag ett par intressanta observationer om hur allting var strukturerat. Inne i The Sunspire 

så finns det ett stort antal ickespelbara karaktärer som man kan prata med för att 

vidareutveckla förmågorna som innehas av sin karaktär. Varje person specialiserade sig inom 

olika klasser som riddare, magiker, skytte, m.m. Eftersom att jag precis började så fanns det 

dock ingenting jag kunde göra, så jag fortsatte min resa genom att påbörja mitt allra första 

uppdrag från en av uppdragsgivarna som heter Magistrix Erona.  
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Figur 3. Sunstrider Isle, det första området som nya spelare besöker 

4.1.2 Det första uppdraget  

Uppdraget handlade om att döda 6 stycken så kallade ”Mana Wyrms”, ett slags monster som 

härjade fritt i området runt omkring The Sunspire. Hon ger mig en väldigt kort historia om 

bakgrunden till detta uppdrag, troligtvis för att ge mig som spelare någon form av kontext så 

att det man gör inte känns meningslöst. På den understa delen av uppdragsfönstret så får man 

se belöningarna som utlovas till spelaren efter att man har klarat av den. I detta fall så får man 

30 guldmynt och 100 erfarenhetspoäng. Guldmynt är spelets största ekonomiska valuta och 

erfarenhetspoäng samlas av spelaren för att kunna avancera framåt och bygga upp sin 

karaktär. Så fort jag har klickat på acceptknappen så beger jag mig ut till det Mana Wyrm 

infesterade området och börjar att döda dem. Under tiden som min karaktär höll på att döda 

dessa Mana Wyrms så märkte jag att dem lämnar efter sig olika slags föremål som man kan 

plocka upp och ibland använda. Dessa föremål kunde vara allt från små saker som man kan 

sälja för lite guldmynt till större föremål som man kan använda sig av som vapen eller kläder. 

Jag kände snabbt att jag genast fick en mycket större lust att döda dem inte bara för 

uppdragets skull längre utan för att se vad för nya saker man kan få efter att dem blev dödade. 

Att inkludera oförutsägbara element som gynnar spelaren på det här sättet är utan tvekan ett 

effektivt sätt för utvecklarna att hålla kvar dem i spelet.  
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Figur 4. Fönstret som ger spelaren instruktioner om nästa uppdrag. 

Efter att jag hade slutfört mitt uppdrag och återvänt till Magistrix Erona så fick jag min 

belöning som bestod av 30 guldmynt och 100 erfarenhetspoäng. Antalat erfarenhetspoäng 

gjorde så att min karaktär avancerade fram till nivå 2 vilket gjorde honom något starkare. 

Oftast så är huvudmålet för MMORPG-spelare att avancerade sin karaktär så långt fram så att 

man når ändå upp till toppen. Begreppet för att beskriva denna topp är ”level cap”, något som 

utvecklare lägger i spel för att begränsa spelarnas förmåga att göra sin karaktär alldeles för 

stark. Efter att ha nu upplevt det själv för första gången så kan jag säga att jag gillade den 

känslan att ha fått något snabbt och synligt som en belöning för att ha slutfört mitt uppdrag. 

Med löftet att få mer föremål att samla, monster att döda och fler nivåer att nå med min 

karaktär så känner jag mig fortfarande tillräckligt motiverad för att fortsätta spela. Samtidigt 

som att jag börjar leta efter platsen där nästa uppdrag kan finnas så märker jag att tre stycken 

gula utropstecken har uppenbarat sig på kartan upp till höger på min skärm. Det verkar som 

att jag får välja vilken jag vill börja med eller så kan jag till och med göra alla samtidigt om 

jag känner för det. Detta ger mig en viss känsla av frihet då jag kan välja att göra dem hur jag 

vill, något som är värt att notera. Jag beger mig till den närmaste uppdragsgivaren och 

accepterar nästa uppdrag. 
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Figur 5. ”Minimap” kartan i det övre högra hörnet med tre nya uppdrag.  

4.1.3 Resan fortsätter 

Det här uppdraget verkar vara skapat för spelkaraktärer som har samma klass som jag har, 

nämligen magiker. Uppdraget handlar om att jag måste prova att använda min magiska 

förmåga ”Arcane Torrent” mot Mana Wyrm monster och sedan återvända till 

uppdragsgivaren som heter Arcanist Helion. I detta uppdrag så kommer man att belönas med 

250 erfarenhetspoäng, en stor skillnad mot det förra uppdraget, men inga guldmynt. Dock så 

får man dessutom välja mellan tre olika slags plagg som man kan låta sin karaktär ta på sig för 

att få speciella bonusar som exempelvis ökad skydd mot fysiska och magiska attacker. Efter 

att ha klickat på Accept ännu en gång så fortsatte jag framåt mot området med flest Mana 

Wyrms.  

På vägen dit så stötte jag på en annan spelare som hade en karaktär som såg nästan exakt ut 

som min egen karaktär, troligtvis också en magiker. Jag märkte snabbt att jag blev fascinerad 

av personen bakom karaktären och ville försöka ta kontakt med honom/henne, men jag 

beslutade mig att det vore bäst att fortsätta med uppdraget. Enligt mig så kan det också vara 

en stark krok för spelare att vilja fortsätta framåt, möjligheten att kunna komma i kontakt med 

andra spelare som kan ha samma intressen som varandra kan fungera för många som 

motivation till att spela vidare, något som bevisar att den sociala aspekten hos MMORPG-

genren är minst lika viktig som de mer logiska komponenterna. 
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Figur 6. Min karaktär ”Chiniquy” till vänster och ”Kelenlenn” till höger. 

Efter att ha klarat av uppdraget och rapporterat det till Arcanist Helion så får jag den utlovade 

belöningen. Jag är nu redo att börja det tredje uppdraget hos Arcanist Ithanas.  

4.1.4 Sällsynta föremål och strategibildningar 

Nästa uppdrag är av en liten annan natur då jag den här gången ska samla 6 stycken ”arcane 

slivers” från Mana Wyrms som ska sedan lämnas in till uppdragsgivaren. Detta är något som 

brukar kallas för en ”fetch quest” inom MMORPG kretsar och är en av de allra vanligaste 

typerna av uppdrag som brukar associeras med denna genre.
18

 Min belöning kommer den här 

gången att bestå av 360 erfarenhetspoäng och en ”Daylight Cloak”, ett plagg med magiska 

egenskaper.  

Efter att ha vandrat runt omkring området och dödat Mana Wyrms så hade jag efter 10 

minuter inte hittat en enda ”arcane sliver”. Efter ca 5 minuter till så började jag hitta dem från 

en mindre del av dem Mana Wyrms jag dödade. Det var då jag upptäckte att föremålen jag 

var ute efter hade en väldigt begränsad ”drop rate”, vilket innebär att dessa ”arcane slivers” är 

mycket mer sällsynta än de vanliga föremålen som dem lämnar efter sig. En lägre drop rate 

gör så att utvalda föremål blir svårare att hitta. Detta var något som jag fann väldigt intressant 

eftersom att känslan av eufori ökade markant när jag hittade dessa föremål jämfört med dem 

andra föremålen som Mana Wyrms brukade lämna efter sig.  

Under tiden jag dödar dessa Mana Wyrms så märker jag att min egen spelstil förändras ju 

längre jag spelar. Jag har lärt mig själv hur jag ska ta så få träffar mot min karaktär som 

                                                            
18 James, A: Why Fetch Quests Must Go, or “Don’t Order Me Around, I Can Kill All Of You, 
http://www.dalastudent.se/wires/index.php/component/k2/item/160-why-fetch-quests-must-go-or-
%E2%80%9Cdon%E2%80%99t-order-me-around-i-can-kill-all-of-you%E2%80%9D hämtad 2013-01-08 
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möjligt samtidigt som att jag utdelar så mycket skada som möjligt mot dessa monster. Att 

utveckla nya strategier känns som en riktig prestation trots att det inte är något som nämns av 

några texter i spelet eller uppmuntras på ett direkt sätt av spelmekanismerna som finns på 

plats.  

 

Figur 7. En närkampstrid mellan min karaktär och en Mana Wyrm 

Efter att ha lämnat in 6 stycken ”arcane slivers” till min uppdragsgivare så fick jag min 

belöning och såg dessutom min karaktär avancera fram till nivå 3, samt få tillgång till en helt 

ny magisk trollformel som heter ”Frost Nova”. Detta var det första tydliga tecknet på att min 

karaktär hade blivit starkare, vilket motiverar mig ännu mer till att vilja fortsätta spela. Jag har 

dessutom börjat upptäcka ett starkt mönster emellan dessa uppdrag, nämligen att alla dessa 

uppdrag förlitar sig inte överhuvudtaget på cutscenes eller andra former av story-relaterade 

element för att göra så att dem känns mer relevanta till vad spelaren gör. Enligt mig så verkar 

det som att utvecklarna har satsat mycket på att göra så att spelet förhindrar spelaren från att 

röra på sig så lite som möjligt och istället hålla story element till ett minimum så att det inte 

kommer ivägen för själva spel elementen så att inte tempot går ner. Detta gör så att man kan 

väldigt lätt bara logga in, spela några minuter och sen logga ut, ett riktigt ”pick up and play” 

spel som man kan spela i hur stora eller små doser man vill. 

4.1.5 Repetition och viljan att fortsätta spela 

Efter att ha utfört ännu ett till uppdrag för Magistrix Erona där jag hade samlat 8 stycken 

”Lynx Collars” från Springpaw Lynx monster och lämnat in dem till henne så blev jag 

beordrad av henne att hitta Lanthan Perilon för att sedan få fler uppdrag från honom att 
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utföra. Belöningen för uppdraget var enbart 25 erfarenhetspoäng, troligtvis för att detta 

uppdrag enbart finns för att leda spelaren till nästa person av intresse. 

Lanthan Perilon ger mig ett nytt uppdrag som handlar om att döda 7 stycken Tenders och 7 

stycken Feral Tenders. Jag märker att uppdraget än en gång förhller sig till en väldigt enkel 

och traditionell struktur och verkar inte ha några överaskningar redo för mig överhuvudtaget. 

Vid det här laget så har jag märkt av ett väldigt tydligt mönster i hur uppdragen är utformade 

och strukturerade. Uppdragen som jag hittills har tagit mig på har alla varit enkla i design och 

tillräckligt diskreta för att inte förhindra spelaren från att kunna spela på något sätt. Upplägget 

påminner mig starkt om ett ”morot-och-piska” koncept
19

  då spelet verkar förlita sig på att 

göra uppdragen enkla och belöningarna tydliga så att spelaren kan fortsätta spela hur länge 

som helst utan att sakta ner sitt tempo. Frågor som jag frågade mig själv var ifall spelet kan 

möjligtvis förlita sig på repetition bara i början av spelet för att lära nya spelare grunderna på 

ett smidigt sätt? Att döma av vad jag har sett i andra MMORPG-spel så verkar det inte som att 

de flesta MMO-spelarna har något emot den enorma mängd av simpla uppdrag som spelet 

presenterar dem, vilket får mig att tänka att spelarna möjligtvis inte får mycket njutning av 

själva spelelementen i sig utan kanske får mer njutning av komponenterna som omringar 

spelbarheten som exempelvis dem sociala elementen eller känslan av att hitta nya föremål 

eller erfarenhetspoäng för att uppgradera sin karaktär. 

4.2 Interaction Centric Framework 

I detta kapitel så kommer jag att analysera World of Warcraft med hjälp av Interaction Centric 

Framework-modellen som går ut på att jag delar upp spelet i sina mest definerade 

komponenter för att sedan analysera dem på jakt efter element som kan anses vara välgjorde 

och engagerande.
20

  

4.2.1 Holistiska komponenter  

Som Björk och Holpainen
21

 skriver så är dem tre holistiska komponenterna något som finns i 

alla spel, nämligen ”game instance”, ”game session” och ”play session”. Eftersom att game 

och  play är synonymer på svenska så har jag valt använda dem ursprungliga engelska 

beteckningarna för dessa begrepp. En game instance är den största komponenten och 

                                                            
19 Yee, N: Attraction Factors, http://www.nickyee.com/hub/addiction/attraction.html hämtad 2012-12-15 
20 Björk, Holopainen 
21 Björk, Holopainen 
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samtidigt den mest uppenbara, nämligen att varje gång man spelar så är erfarenheten inte 

densamma som innan. Dessa erfarenheter beskrivs som just som instanser. En game session 

defineras som aktiviteten som defineras av hur lång tid har spenderats inuti instansen. Tiden 

som går inom en session kan variera stort mellan olika spel. En play session defineras som en 

game session fast uppdelat mellan flera olika perioder av spel aktivitet som typiskt sett varar 

mycket kortare tid.
 22

 Eftersom att World of Warcraft är ett MMORPG-spel så kan en game 

session vara oändligt länge då denna genre av sin natur hela tiden byggs på, förbättras och får 

nya uppdateringar som ger spelarna mer att göra. Förmågan att kunna hoppa in i spelet och 

hoppa ut när som helst utan några konsekvenser gör så att spelarens möjligheter att kunna dela 

upp sin game session till olika play sessions blir mycket större. Spelets helhet verkar ge 

intrycket att allting ska vara så enkellt och lättåtkomligt som möjligt. 

4.2.2 Bindande komponenter 

Varje spel innehåller ett visst antal bindande komponenter som formar spelets logiska struktur 

och regler. Reglerna kan delas upp i två kategorier, nämligen regler som uttrycks tydligt av 

spelet antingen via text eller bild, och regler som kan anses vara ”oskrivna” som inte är något 

som nödvändigtvis är straffbart utan handlar mer om att följa etikett.
23

 Eftersom att World of 

Warcraft är ett datorspel så är det genast mycket svårare för spelarna att kunna bryta mot 

spelets regler. Samtidigt så verkar det vara fler oskrivna regler än skrivna regler just för att till  

skillnad från brädspel så finns det inte mycket man kan göra för att bryta dem överhuvudtaget. 

Dock så är det inte helt problemfritt då hackare kan faktist bryta mot spelets interna regler och 

fuska till sig föremål och erfarenhetspoäng för sin karaktär. Dessa behandlar man på samma 

sätt som att man skulle behandla någon som fuskar på ett brädspel, nämligen att antingen få 

dem att sluta eller att förbjuda dem från att spela överhuvudtaget. De oskrivna reglerna 

handlar mycket mer om att behandla spelarna rätt för att skapa en trevligt stämning och 

atmosfär för alla som spelar. Regler och etikett för online communityn följer många av dem 

samma principerna som vi använder inom communityn utanför spelvärlden vilket 

diskuterades av Elizabeth D. Mynatt och Vicki L. O’Day i deras studie om online 

communities där dem skriver att ”Network communities are neither transparently virtual nor 

physical, and a myriad of technical and social structures and conventions are required to 

manage the linkages and disjunctures between computational and “real” elements.? For 

example, representations of users and objects in online environments often draw upon pre-

                                                            
22 Björk, Holopainen 
23 Björk, Holopainen 
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existing social conventions.” 
24

 Om en spelare exempelvis vill gå med i en klan så är det 

väldigt viktigt att vara artig mot sina medspelare och inte behandla dem dåligt så att man 

riskerar att sparkas ut från klanen alldeles för tidigt. Varje klan har sina egna regler som 

bestäms av klanledaren som oftast är också klanens skapare, och dessa regler kan variera hur 

mycket som helst beroende på vem ledaren är. Till skillnad från reglerna som bestämmer hur 

spelet ska spelas så är dessa regler oftast klart och tydligt skrivna av ledaren. 

Eftersom att World of Warcraft är ett MMORPG-spel så är det bara naturligt att den 

innehåller en rad med olika spellägen för spelarna att gå igenom. Spellägen defineras som 

olika faser där gränssnittet, tillgängliga aktioner och information för spelaren ändras 

dramatiskt under spelets gång. Ett par exempel på dessa spellägen i World of  Warcraft är att 

man behöver ta fram spelets karta för att få en översikt på området som man är inuti eller att 

använda sig av spelets inbyggda chattfunktion för att prata med andra spelare, både i klaner 

eller utanför dem. Andra vanliga spellägen inkluderar att hantera sina föremål i sin ”inventory 

screen”, att hantera sociala kontakter eller att hantera sina nuvarande uppdrag och quests.  

 

Figur 8. Kartan över Sunstrider Isle i World of Warcraft 

När det gäller spelarens mål så handlar det om samma sak som i stort sett alla andra 

MMORPG-spel på marknaden, att bygga upp sin karaktär till det starkaste den kan vara. Det 

kan man uppnå genom att spela två olika slags spelformer som spelet  är byggd runt, nämligen 

PvE (Player vs Everyone) vilket är spelformen som spelet kretsar kring mest och innehåller 

                                                            
24 Elizbeth D. Mynatt & Vick L. O’Day. Network Communities: Something Old, Something New, Something 
Borrowed (1998)  s. 132 
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alla uppdrag och områden som man kan förvänta sig från World of Warcraft, och PvP (Player 

vs Player) som är mer tävlingsinriktat och handlar om att besegra andra spelare i dueller, 

antingen för priser eller bara för äran. Precis som med spelets regler så finns det skrivna och 

oskrivna mål som spelaren kommer att kunna uppnå. Skrivna mål finns för spelaren i form av 

uppdrag och quests som man får från diverse icke spelbara karaktärer. Oskrivna mål kan 

handla om vad spelaren själv skapar för mål för sig själv. Det kan handla om att vilja 

uppgradera och finslipa sin karaktär, bli en ledare av en helt egen klan eller till och med bara 

utforska så mycket av världen som möjligt. World of Warcraft med sin enorma storlek får 

plats med spelare med alla olika slags mål och motivationer. 

4.2.3 Tidsbestämda komponenter 

Björk och Holopainen beskriver tidsbestämda komponenter som spelaktiviteter, händelser och 

deras relation till varandra som antingen tidsbestämda aktiviteter (kontinuerlig) eller 

aktiviteter som defineras av sin relation till varandra (diskreta).
25

 World of Warcraft innehåller 

mycket av båda två av dessa typer av aktioner som är tillgängliga till spelaren. Några exempel 

på kontinuerlig aktioner som används är när spelarna börjar att kämpa mot monster. Under 

dessa dueller så är det enormt viktigt hur snabb man är på att reagera då fienderna kommer att 

hela tiden försöka slå tillbaks vilket gör det kritiskt för spelaren att slå tillbaka så snabbt som 

möjligt. Att inte göra det leder till att spelaren till slut förlorar och att karaktären dör. Att 

besegra ett monster kräver att man gör ett antal aktioner som att röra på sin karaktär, använda 

sig av attacker och att försöka skydda sig mot attacker. Exempel på diskreta aktioner kan vara 

att använda sig av kartan, chatta, eller att läsa uppdragsbeskrivningar. Händelser beskrivs som 

diskreta punkter i spelet där spelets tillstånd förändras efter att en  aktion har utförts av 

spelaren. Exempel på dessa händelser i World of Warcraft är att efter att spelaren accepterar 

ett uppdrag så registreras uppdraget i sin quest log som håller koll på hur många uppdrag man 

har tidigare accepterat.  

Efter att spelaren väljer att ta sig till ett nytt område så förflyttas spelaren till nästa område 

vanligtvis via en portal. Dessa händelser sker snabbt och anses ofta inte vara något hinder för 

spelarens förmåga att fortsätta utföra nya aktioner. När en händelse är klar så sker en så kallad 

avslutning, vilket beskrivs som en märkbar övergång till ett nytt tillstånd. Efter att ha lämnat 

in en quest för  att sedan ha den försvinna från sin quest log kan anses som en avslutning då 

det efteråt inte bli möjligt att kunna spela igenom det igen utan att skapa en ny karaktär. Varje 

                                                            
25 Björk, Holopainen 
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avslutning är beroende av ”end conditions”, det vill säga att spelaren behöver uppfylla vissa 

krav innan händelsen kan avslutas, och detta är något som preciss alla uppdrag i spelet är 

beroende av då det kan exempelvis krävas att spelaren har samlat ihop 7 stycken föremål 

innan det bllir möjligt att lämna in uppdraget och sedan få sin belöning.  

Med hjälp av evaluerings funktioner så finns det möjligheter för denna avslutning att leda till 

att fler händelser och avslutningar blir möjliga då dessa funktioner bestämmer vad resultatet 

av en händelse blir. I World of Warcraft så innebär det att efter att  man har lämnat in en quest 

så är det vanligt att en rad nya quests blir tillgängliga för spelaren att plocka upp och utföra 

när som helst. Eftersom att det är ett MMORPG-spel så finns det inget traditionellt slut då 

spelet är skapat för att kunna ha något nytt för spelaren hela tiden. 

4.2.4 Objektiva komponenter 

Enligt Björk och Holopainen så är dessa komponenter unika då dem är fria från kontext och är 

fullständigt objektiva till alla observatörer.
26

 Objektiva komponenter som  kan hittas i World 

of Warcraft är spelarna, interfacet, logiskt baserade spelkomponenter och element som 

exempelvis avaterer som representerar spelarna, symboler som definerar aktionerna som finns 

för spelarna (interface element som knappar) och symboler som representerar spelarens miljö 

och omgivning.  

 

Figur 9. Interfacet i World of Warcraft med många objektiva element synliga. 

                                                            
26 Björk, Holopainen 
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World of Warcraft är unikt jämfört med spel av många andra genrer då utvecklarna har sett till 

att spelarna har tillgång till så mycket information som möjligt på samma gång, något som 

många andra utvecklarna försöker att undvika nuförtiden vilket märks tydligt i andra  fantasy-

inspirerade spel som Skyrim (2011)
27

 som är utvecklat av Bethesda och The Witcher 2 

(2011)
28

 som är utvecklat av CDProjektRED. Exempel på dessa användargränssnitt kan hittas 

i Bilagor. Uppe i vänstra hörnet så kan man hitta spelarkaraktärens hit points (HP) och mana 

points (MP), i det högra hörnet så hiittas spelets minimap som omringas av flera knappar som 

uppfyller olika funktioner som exempelvis zoomning, kalender åtkomst eller tracking som 

låter spelaren själv välja vilka slags symboler ska få vara med på kartan. I mitten av den nedre 

kanten så kan man hitta sina förmågor och föremål som man själv får välja hur dem ska 

placeras och sorteras.  

Dem ickespelbara karaktärerna i World of Warcraft representeras av en avatar och ett namn 

som placeras strax ovanför dem. Dessa karaktärer brukar oftast ha tillgång till information 

som spelaren kan välja att läsa, men har också ofta uppdrag redo som spelaren kan välja att 

acceptera. Tillgängliga uppdrag uppvisas med hjälp av ett utropstecken medans uppdrag som 

är redo att lämnas in markeras med ett frågetecken. Ickespelbara karaktärer kan dessutom 

utföra flera andra funktioner som att sälja/köpa föremål eller träna spelarnas karaktärer så att 

dem blir starkare. 

Spelarens fysiska miljö är även representerad på olika sätt som låter spelaren veta vart 

gränserrna går. När det gäller Sunstrider Isle så representeras områdets gränser med hjälp av 

både höga berg som är obestigbara och en stor sjö som omringar halvön. Eftersom att spelaren 

får veta att man kan endast simma under en begränsad tid så lär dem sig att undvika stora 

sjöar då dem till slut kommer att drunkna om dem är borta för långt bort. I andra områden så 

gäller samma regler oftast, men det händer också att berg och vatten inte fungerar tillsammans 

med designen på resten av kontinenten så då brukar osynliga väggar användas istället så attt 

geografin stämmer överens med vad utvecklarna tycker se bra ut. 

 

                                                            
27 Rossignol, J: User Interfarce: Skyrim’s Silly Choices, http://www.rockpapershotgun.com/2011/11/14/user-
interfarce-Skyrims-silly-choices/ hämtad 2013-01-03 
28 Purslow, M: The Witcher 2 interface “designed with console in mind”, 
http://www.pcgamer.com/2011/01/28/the-witcher-2-%E2%80%9Cdesigned-with-console-in-
mind%E2%80%9D/ hämtad 2013-01-03 
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5. Analys av resultat  

I detta avsnitt så kommer jag att analysera resultaten från att ha spelat World of Warcraft, 

skrivit ner mina upplevelser och erfarenheter i loggboken och av att ha analyserat spelet  med 

hjälp av Interaction Centric Framework modellen.  

5.1 Vad för element gör World of Warcraft rätt? 

World of Warcraft (och troligtvis andra spel av MMORPG-genren) skiljer sig på många sätt 

från andra dator- och TV-spel. Detta inkluderar hur interfacet är uppbyggt, hur man styr sin 

karaktär, spelarens mål, spelets regler och inte minst den sociala aspekten som är mycket 

större och mer välutvecklat än andra spel. Enligt min erfarenhet så satsar World of Warcraft 

på att presentera spelaren med så mycket information som möjligt på samma gång utan att 

behöva gå in på alltför många menyer för att nå sin destination. Att öppna menyer och att 

prata med ickespelbara karaktärer går snabbt och saktas inte ner av element som finns i många 

moderna spel som cutscenes eller uppdrag som på något sätt inkluderar saker som saktar ner 

spelaren som att exempelvis behöva eskortera någon till en destination. Att ha format spelet 

på detta sätt så att allting omkring spelaren låter dem att spela helt oavbrutet och i sin egen 

takt öppnar portarna till att spelaren kan väldigt lätt fastna i ett beroende just för att dett finns 

ingenting som stoppar dem. Löftet om att hela tiden hitta något nytt samtidigt som att kunna 

spela oavbrutet kan visa sig vara ett starkt lockbete till nya spelare. 

Ifall man ska jämföra World of Warcraft med ett annat fantasy-baserat spel som Skyrim 

(2011) så upptäcker man genast många skillnader i hur det spelas. Skyrim ger spelaren oerhört 

mycket kontrol över striderna vilket kräver mycket mer uppmärksamhet från spelaren då det 

är mer avancerat och invecklat än striderna i World of Warcraft som ofta avgörs av siffror och 

styrkan på karaktärerna och inte lika mycket på vad spelaren själv gör. Skyrim är dessutom 

mycket öppnare och låter spelaren vandra runt i spelvärlden utan att behöva oroa sig för att 

man hamnar i ett område där fienderna är för starka, något som är en stark kontrast mot hur 

World of Warcraft är designat då varje spelområde har en definerad nivå och styrka på 

fienderna. Enligt mig så är den viktigaste skillnaden hur storyn presenteras i dessa två spel. 

Skyrim har en väldigt tydligt definerad story som inte skulle fungera bra i World of Warcraft, 

något som förhöjs med cutscenes, karaktärer med röstskådisar och en känsla att man kan 

påverka storyn. Som jag nämnde i analysen så läggs det väldigt lite vikt på storyn i World of 

Warcraft som verkar vara mer intresserad av att bara ge spelaren ett uppdrag, ett löfte om en 
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belöning och bara låta dem gå vidare efteråt utan att behöva störas av sådant. Story brukar 

nuförtiden vara något som många nya spel låter vara en av de största säljpunkterna till varför 

man ska spela just det spelet, men World of Warcraft går åt det direkt motsatta hållet och låter 

storyn vara något som spelaren själv väljer att ta del av på egen hand. Det mesta man får när 

det gäller kontext för sina handligar är i form av textrutor som kommer hand i hand  med 

uppdragen man accepterar och lämnar in, och dem är diskreta och inte det minsta nödvändiga 

att läsa igenom för att förstå vad man ska göra för något. 

Dock så är den största skillnaden också det som många MMORPG använder som kroken för 

att få nya spelare att börja spela, nämligen den sociala aspekten och förmågan att spela med 

sina vänner i en stor och öppen värld och att bara kunna utforska och gå ut på äventyr 

tillsammans. Förmågan att skapa klaner och på så sätt bygga virtuella communities kan vara 

en stor orsak för spelare som är missnöjda med sitt sociala liv och vill kunna prata med folk 

som dem kan relatera till. Raids kan dessutom hjälpa spelarna att utveckla kamratskap ihop då 

dessa strider kan kräva mellan 10 till 100 stycken spelare samtidigt som spelar i koordination 

med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6. Diskussion och slutsats 

I denna studie så har jag spelat World of Warcraft i hopp om att kunna hitta och analysera 

spelelement som är designade just för att vara välfungerande och engagerande för dem som 

spelar. Jag utförde detta med hjälp av en etnografisk studie som skrevs ner i en loggbok, samt 

genom att ha analyserat spelet med hjälp av Interaction Centric Framework modellen. Syftet 

med denna studie har varit att försöka upplysa om varför World of Warcraft kan anses vara ett 

väldesignat spel och samtidigt dekonstruera spelet för att ta reda på vilka element som kan 

bidra till detta. Resultatet visar att det finns många design-element i World of Warcraft som är 

en stark motsats till många andra typer av spel, nämligen hur story sitter i baksätet jämfört 

med spelbarhet och den välutvecklade sociala nätverket som är integrerad i spelet som 

tillsammans erbjuder spelaren en enkel väg till ett annat liv där man får vara någon annan, det 

vill säga någon som är på toppen.   

6.1 Vad gör World of Warcraft till en så engagerande upplevelse? 

Detta är en tuff fråga att tackla då det finns många olika faktorer som kan påverka spelarens 

upplevelse. Samma element som en spelare upplever och använder behöver inte 

nödvändigtvis påverka en annan spelare på samma sätt, så mycket handlar om hur spelarnas 

liv utanför datorskärmen ser ut. Dock så är det inte det som studien är tänkt att behandla, utan 

det som ska behandlas är varför dessa personer söker sig till World of  Warcraft till att börja 

med och varför dem stannar kvar. 

World of Warcraft är skapat så att med tillräckligt mycket tid och dedikation så kan vilken 

spelare som helst ha gjort sin karaktär så stark som möjligt och ha nått spelets level cap, det 

vill säga att karaktären inte kan samla fler erfarenhetspoäng och avancera framåt till nya 

nivåer. Vad detta leder till är att spelaren som har ett turbulent liv utanför datorn kan känna 

sig som den mäktigaste personen någonsin i World of Warcraft, något som den ex-

spelberoende Ryan van Cleave berättar i en artikel skriven av Tamara Lush hos The Guardian 

där han säger att ”Playing WoW makes me feel godlike. I have ultimate control and can do 

what I want with few real repercussions. The real world makes me feel impotent … a 

computer malfunction, a sobbing child, a suddenly dead cellphone battery – the littlest hitch 



32 
 

in daily living feels profoundly disempowering." 
29

 Folk som har haft turbulenta liv kan söka 

sig till World of Warcraft just för att dess enkla speldesign inte kräver några speciella 

egenskaper eller träning för att kunna nå toppen, utan enbart massvis med tid och tålamod. 

Faktumet att vem som helst kan forma en enormt stark karaktär tillsammans med den 

välutvecklade sociala strukturen som finns i World of Warcraft gör spelet till ett väldigt starkt 

lockbete för folk som har lätt för att fastna för den typen av tillfredställelse som MMORPG-

genren kan erbjuda. Spel som är fyllda med cutscenes och andra typer av scener som finns till 

för att göra spelarens upplevelse så lik en film som möjligt är något som hela tiden fråntar 

spelarens kontroll över vad som händer och låter på så sätt inte dem att kunna spela helt 

oavbrutet. World of Warcraft har däremot dumpat alla dessa hinder och låter spelaren vara i 

total kontroll hela tiden medans faktumet att kontexter och historier är så minimala som 

möjligt inte distraherar spelaren från sina mål på något sätt. Denna typ av design-filosofi som 

handlar om att ge spelaren ett tydligt mål med en tydlig belöning kallas för ”carrot on a stick” 

30
 och handlar inte nödvändigtvis om att göra spelet roligt, utan bara om att hålla spelaren 

kvar så länge som möjligt så att dem betalar för sin vistelse på World of Warcraft. Samlar 

man ihop alla dessa komponenter tillsammans som finns i World of Warcraft så får man en 

väldigt unik och högst välgjord upplevelse som få spel har lyckats återskapa. 

 

  

                                                            
29 Lush, T: At war with World of Warcraft: an addict tells his story, 
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/aug/29/world-of-warcraft-video-game-addict hämtad 2013-01-
04 
30 Watson, M: World of Warcraft: It's Good to be King, http://www.onrpg.com/MMO/World-of-
Warcraft/review/World-of-Warcraft-Its-Good-to-be-King hämtad 2013-01-04 

http://www.guardian.co.uk/technology/2011/aug/29/world-of-warcraft-video-game-addict
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7. Begreppsdefinitioner  

MMORPG: “Massive Multiplayer Online Role-Playing Game”, en spelgenre som 

huuvdsakligen handlar om att ett väldigt stort antal spelare i en stor värld kan interagera med 

varandra och sin omgivning. Brukar typiskt sett inkludera element från RPG spel som 

förmågan att kunna samla erfarenhetspoäng för att uppgradera sin karaktär och besegra 

fiender för att avancera framåt i spelet.
31

 

MUDs: “Multi-User Dimension/Dungeon”, anses vara fadern av moderna datorspel och inte 

minst hela MMORPG-genren. Det är en real-tids baserad multiplayer-värld som kombinerar 

element från många olika genrer som RPG, online-chatt, ”player versus player” och ”hack and 

slash”. 
32

 

ARPAnet: “Advanced Research Projects Agency Network”, anses av många att vara 

föregångaren till Internet som vi har i dagsläget. ARPAnet designades av vetenskapsmännen 

Donald Davies och Lawrence Roberts och investerades av ARPA (Advanced Research 

Projects Agency) och var det första systemet i världen som lyckades skicka paket från en 

dator till en annan. ARPAnet blev klart 1968.
 33

 

PC: ”Personal Computer”, datorerna som vi använder idag.
34

 

Instans: Instanser används av MMORPG-spel för att försöka kontrollera hur många spelare 

kan interagera med varandra på samma plats. Vad det innebär är att ifall området fylls med ett 

visst antal spelare så kommer spelet att skapa en kopia av samma plats, en så kallad instans, 

och börja låta nya spelare hamna där istället. Ett spel med 1000 spelare på samma plats skulle 

enligt många vara okontrollerbart, instanser gör så att man kan dela upp dessa 1000 spelare 

till grupper av 50 stycken och låta dem vara i egna instanser för att på så sätt göra det lättare 

för spelarna att kunna spela utan att allt saktas ner.
35

 

                                                            
31 http://www.wowwiki.com/Massively_multiplayer_online_game 
32 http://www.livinginternet.com/d/di_major.htm 
33 Peter, A: The beginnings of the Internet, 
http://www.nethistory.info/History%20of%20the%20Internet/beginnings.html hämtad 2012-12-04 
34 http://www.webopedia.com/TERM/P/personal_computer.html 
35 http://www.wowwiki.com/Instance 
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Raid: En raid är ett slags uppdrag som oftast kan hittas i MMORPG-spel och handlar ofta om 

att försöka besegra en boss tillsammans med andra spelare. Denna grupp kan vara från cirka 8 

spelare upp till 40 eller fler spelare beroende på vad uppdraget kräver.
36

 

Klass: MMORPG-spel brukar vanligtvis låta spelaren välja en ”klass” när man skapar sin 

karaktär. Vad det innebär är att varje klass har olika förmågor och egenskaper som skiljer dem 

åt. En spelare som föredrar att attackera fiender på distans kanske vill välja att spela som en 

trollkarl 
37

 

Guild/Klan: Trots att många spelare gillar att spela MMORPG-spel för sig själv så är det inte 

ovanligt att vilja gå med I en klan, nämligen en social grupp med andra spelare där man kan 

kommunicera med varandra eller gå ut på äventyr tillsammans.
38

 

Drop rate: Detta bestämmer hur sällsynta föremålen är som monster lämnar efter sin död för 

spelaren att plocka upp.
39

 

Cutscene: Ett tillfälle som tar kontrollen ifrån spelaren som samtidigt låter spelaren att se en 

förbestämd scen som kan liknas vid filmscener. Brukar finnas i spel som har starka story 

element.
40

 

Hit Points: Bestämmer hur många träffar spelkaraktärer kan ta emot innan dem besegras.
41

 

Mana Points: Bestämmer hur mycket magiska krafter som spelkaraktärerna kan använda.
42

 

Tracking: Låter spelaren bestämma vilka ikoner som ska finnas med på kartan. Vanliga 

alternativ är affärer, spelare, övergångar till andra områden och fiender.
43

 

Erfarenhetspoäng (EXP): Poäng som spelaren samlar på under spelets gång för att låta sin 

karaktär avancera framåt till nya nivåer. Dessa poäng får man av att exempelvis besegra 

monster eller klara av uppdrag.
44

 

 

                                                            
36 http://www.wowwiki.com/Raid 
37 http://www.wowwiki.com/Class 
38 http://www.wowwiki.com/Clan 
39 http://www.wowwiki.com/Drop_rate 
40 http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/Cutscene 
41 http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/HitPoints 
42 http://www.wowwiki.com/Mana 
43 http://www.wowwiki.com/Tracking 
44 http://www.wowwiki.com/Experience_point 
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Bilaga 1 – Loggbok 

12/12/12 

This is the official logbook of Michael Chiniquy and his adventure in Azeroth.  

Character selection: 

- The upgrade screen to the left seems to only be present if you are playing the free version of 

the game. A clear indication of the creators wishes to have the player start paying to play the 

game as soon as possible. 

- The game features a rather high level of customization which lends credence to the idea that 

the players desire to play as an avatar of their creation may fuel any tendencies to stay 

addicted to the game (opinion) 

 

User interface (written down by screenshot): 

Starter area (Phase 1): 

I am immediately greeted by a slightly purple-tinted forest area named Sunstrider Isle, the starter area 

for characters that have been created in this side named Horde (?).  In the general area appears to be a 

number of characters that I can speak to, most of them residing in a tower named The Sunspire. Most 

of these characters appear to be trainers of different classes that will help players further develop their 

abilities with classes ranging from Knight, Warrior and Paladin to Mage, Summoner and Rogue. There 

is also a very small general shop. After having investigated this area, I will now make my way to the 

forest and attempt to complete my first quest. 

Quest 1 – Reclaiming Sunstrider Isle: 

My first quest is given to me by an NPC very close to The Sunspire and has instructed me to kill 6 

Mana Wyrms adjacent to the tower and the gazebo. She also offers me a very brief history of the event 

that transpired to lead everything to this moment. The rewards for completing the task are either a pair 

of Green Chain Boots or a Wyrm Sash along with 30 gold and 100 experience points. I shall now 

begin my task. 

Killing Mana Wyrms nets me about 94 experience points, give or take a couple of points. One of the 

Wyrms dropped a number of items upon death, the importance of which have yet to be determined. 

The items that these Wyrms drop appear to be rather randomized and certainly offer an incentive for 

the player to keep killing them rather than just doing it for the sake of the quest. 

Completing this quest made me aquire enough experience point to advance to the next level. The quest 

giver named Magistrix Erona tells me that there is still much left to do in this general area in 

Sunstrider Isle, so I would assume that most of the areas in the game have a plethora of quests for the 

players to take on and earn rewards from. 

Three new exclamation marks appeared above a handful of select NPC near the spire. It would appear 

that I can choose which ones to accept which gives me a slight sense of freedom of selection. Let’s 

begin with the next one. 
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Quest 2 – Thirst Unending: 

This quest appears to be a bit more geared towards players of my specific class, namely the Mage and 

is about using my magic ability named Arcane Torrent on a Mana Wyrm in combat and returning to 

the quest giver Arcanist Helion. The rewards include being able to choose either Green Chain 

Gauntlets, a pair of Vigorous Bracers and a pair of Striding Pants. 250 eperience points is also 

included. 

I just found another player most likely completing the same quests that I have undertaken. Another 

thing worthy of attention is that he seems to have selected the same class that I have chosen, 

something that is evident of his abilities and his garments. I became instantly intrigued and wondered 

who this person really is, but realized that it’s a better idea to focus on my task at hand. 

Upon handing in the quest, something peculiar showed up in my chat log. 

“Reputation with Silvermoon City increased with 250.” 

I was not aware of a reputation system so this might require some further investigation before 

analyzing it. 

Quest 3 – A fistful of slivers: 

The next quest is a so called “fetch quest” and involves me getting 6 Arcane Slivers for the quest giver 

Arcanist Ithanas. The rewards contain a Daylight Cloak and 360 experience points. 

10 minutes in and I am quite confused. None of the monsters appear to be dropping the necessary 

items that I need to proceed. I will continue though. 

It would appear that they can be acquired from Mana Wyrms, although the drop rate seems to be rather 

low. I would assume that this is done on purpose to give the player a strong reason to keep killing 

monsters. In my experience so far, a lower drop rate (making the items more rare) makes you feel 

more accomplished and makes the experience of acquiring said items much more rewarding. 

I just developed a new strategy for killing Mana Wyrms without taking any damage. My one and only 

spell named Frostfire Bolt is a ranged magic attack that can hurt them quite a lot. By using it from a 

distance over and over, I can kill it without letting it even touch me. As I keep playing, developing 

new strategies feels like an accomplishment in itself even though it is not reinforced by any of the 

written game elements. 

Upon completing the quest, I gained a new level and learned a new spell named Frost Nova. I acquired 

the Daylight Cloak. If these past few quests are any indication, most of the ingame quests rely very 

little on cinematics and fluff that slows down the pacing and would rather make the context of the 

objectives optional and as non-obstructive as possible by simply writing them down as text in a quest 

log. I believe this is done to make sure that the game works for players of all types and makes sure that 

they can play the game in whatever pace they feel like. 

12/12/12 

I am resuming my adventures in Summerset Isle. I will most likely do another quest and then move on 

to the next area. 
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Quest 4 – Unfortunate measures: 

Magistrix Erona wants me to collect 8 Lynx Collars from Springpaw Lynxs that can be found around 

the area. This appears to be another collectathon quest with no new surprise, supposedly because I am 

still at an early stage of the game where the player is expected to know nothing of the genre and must 

still learn all the basics. 

Upon completing this quest, I receive a pair of Sunrise Bracers, 50 gold pieces and 250 experience 

points. As expected, this quest was in line with the other tutorial-inspired quests and offered no 

surprises or new experiences. 

Report to Lanthan Perilon 

My next quest is only worth 25 experience points and simply involves my traveling towards what is 

presumably my next quest giver Lanthan Perilon. 

Quest 5 – Aggresion: 

The next quest involves me exploring the southern part of Sunstrider Isle and having me kill 7 Tenders 

and 7 Feral Tenders. This quest seems to once again be very basic in its nature and should be doable 

without any hassle. 

I am beginning to notice that these quests are so far very bare-bones in their design and goals 

compared to other types of games that typically expect more from the player. Could it be because the 

game relies on repetition only in the beginning of the game to teach the player the basics? Only time 

will tell. From what I’ve seen in the past, it would appear that most MMO players don’t seem to mind 

the immense amounts of repetition that these quests present, which leads me to believe that players 

don’t get much satisfaction from the gameplay itself (combat, exploration) but rather the components 

surrounding it such as the social elements or the feeling of acquiring loot or experience points to 

upgrade your character. 

Presently, the gameplay is not very advanced and does not appear to have much depth. Further 

investigation of the relation between the quest design, the gameplay and the surrounding elements will 

be done further in the game. 

Completing this quest gives me a Sunstrider Staff. 

(Will probably skip forward to new areas in the future)  
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Bilaga 2 - Spel interface (Skyrim) 
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Bilaga 3 - Spel interface (The Witcher 2) 

 

 
 

 


