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1.0 Indledning 
Da jeg første gang loggede ind i World of Warcraft (herefter: WoW), var det ikke med et 

forskningsprojekt i tankerne. Jeg begyndte at spille dette spil, som mange andre, som en 

distraktion og noget radikalt andet end det jeg lavede til dagligt – og hvad kunne være mere 

anderledes end at spille i en arkaisk fantasyverden i form af et sådan computerspil? 

Spiluniverset genkaldte minder om de fantasyuniverser jeg som yngre opsøgte i form af bl.a. 

DragonLance-bogserien, af tabletop-rollespil som det amerikanske Dungeons & Dragons 

(D&D) og det svenske Drager og Dæmoner, de White Dwarf-magasiner og miniaturefigurer vi 

købte, og alle de fantasyfilm vi kastede os over. WoW resonerede med alle disse 

fantasyoplevelser jeg som yngre havde. Dette projekt har fra starten hovedsageligt været 

drevet af mit eget engagement i og interesse for fantasygenren i almindelighed og WoW i 

særdeleshed. Når man ser på hvor udbredte fantasyfortællinger er i forskellige medieformer 

som litteratur, film, tv, tegneserier, brætspil, tabletop-spil, live action rollespil, computerspil, så 

er online-computerspil, nærmere bestemt Massively Multiplayer Online Role-Playing Games 

(MMORPGs), den medieform hvori man finder langt det fleste antal af ’brugere’. MMORPGs 

er blevet den populærkulturelle fantasymedieform par excellence. Tal fra mmogchart.com 

viser, at hele 94,2 % af alle MMORPGs er situeret i et tydelig defineret fantasyunivers.1 

Hvorfor er dette tilfældet? Hvad er det fantasygenren i spilbar form kan, som andre genrer 

ikke kan? Og, ikke mindst, hvad betyder genren for det oplevelsespotentiale, som spillerne 

tilbydes, dvs. den måde spillerne ’bruger’ genren på? Under interviewsamtalerne blev det 

hurtigt tydeligt, at deres interesse for fantasy ikke udelukkende var bundet op på spillet – de 

spillede andre fantasysituerede computerspil, spillede tabletop-rollespil som D&D, deltog i 

middelaldermarkeder og re-enactments, deltog i live action rollespil (larp) og opsøgte også 

denne genre i form af andre medieformer som litteratur, tv og film. Fantasygenren lader altså 

til at udgøre en større genrematrice som spillerne vender sig imod og orienterer sig efter i 

deres anden mediebrug. Af samme grund blev jeg bevidst om fantasygenrens 

oplevelsespotentialer på tværs af en række forskellige medieformer – hvad jeg i afhandlingen 

betegner som fantasymatricen.  
                                                        
1 Tallene stammer fra Whites løbende indsamling og behandling af MMO-data ud fra bl.a. genrebaserede 
kategorier. (White, 2008)  
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Min arbejdsproces gennem afhandlingen har i høj grad været eksplorativ. Jeg har ladet mit 

empiriske materiale guide mig i forskellige retninger, både analytisk og teoretisk. Min 

indledningsvise analytiske tilgang til projektet har som nævnt været en genreoptik, nemlig 

fantasy. Metodisk har jeg taget afsæt i én af medievidenskabens kernediscipliner, nemlig 

receptionsforskningen. Jeg er således interesseret i at undersøge og forstå, hvordan genrer 

orienterer og udstikker forskellige præferencerammer i forhold til valget og forståelse af og 

omgangen med medieformer. Receptionsforskningen har i tråd hermed en lang tradition for at 

arbejde med forholdet mellem medietekster og mediebrugere i specifikke kontekster, dvs. 

mediebrugsmønstre og hvordan individer og sociale grupper skaber mening i og gennem 

medietekster. I kvalitative receptionsstudier forstås samspillet mellem brugere og 

medietekster som en meningsskabende proces, hvor medieteksten aktiverer bl.a. brugerens 

genreviden.  

 

En multidisciplinær tilgang til computerspilsfeltet kan bidrage med en mere nuanceret 

forståelse af dette felts mangfoldighed. En tilgang til computerspil, der udelukkende er 

begrænset til hvad spillet tilbyder spillerne (King & Krzywinska, 2002, p. 6) frem for at spørge 

kritisk til hvordan spillene bliver spillet, hvilke oplevelser spilleren har, i hvilken kontekst det 

sker og hvordan spillerne forstår disse spil har åbenlyse begrænsninger. Projektet bidrager 

derfor med en analytisk vidvinkeloptik på de forskellige prakisser som finder sted i en 

computerspilssituation. Aldersgruppen af spillerne som har været involveret i dette projekt 

(voksne spillere mellem 21 og 40 år) er ligeledes overset i den største del af 

computerspilsforskningen, hvor tendensen langt oftest har været, at undersøge børn og 

ungens brug af computerspil (Buckingham, 2007, 2008; Carr, Buckingham, Burn, & Schott, 

2006; Cassell & Jenkins, 1999; Jessen, 1999; Livingstone, 2003; Walkerdine, 2006). Vi har 

nu en hel generation som er vokset om med computerspil; den gennemsnitlige gamer er 33 år 

gammel og har spillet computerspil i over 12 år (Perron & Wolf, 2009, p. 2). Det er derfor 

oplagt at tage udgangspunkt i denne ældre aldersgruppe, hvorfor projektet bidrager med en 

lille, men vigtig korrektion af denne tendens. 
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1.1 Projektets erkendelsesinteresse og problemstilling 
Projektet har to hovedproblemstillinger, der fungerer som to forskellige analytiske og 

teoretiske indgangsvinkler til undersøgelsesmaterialet. Den ene af disse udgjorde det 

oprindelige udgangspunkt for projektet, mens den anden gradvist er vokset frem i takt med 

jeg har gennemført mine interviews og de indledende analyser.  

 

Ved projektets begyndelse rettede min interesse sig mod fantasygenren: Hvorfor er 

fantasygenren så populær, når der skal skabes sociale onlineverdener som MMORPGs? 

Hvad er det for en oplevelse disse spil tilbyder? Kan man efterspore’ fantasygenrens 

funktionsmodus’, for herigennem at undersøge de oplevelsespotentialer, der ligger i 

fantasygenren? Denne del af projektet har overvejende været en kritisk afsøgning og 

diskussion af denne genre gennem to greb: Det første greb er en terminologisk undersøgelse 

af hvordan fantasy som term er blevet teoretiseret og hvad fantasy som genre er for en 

størrelse. Det har vist sig at være problematisk, bl.a. fordi genrer netop ikke er statiske og 

uforanderlige størrelser, men derimod under stadig udvikling og ombrydning gennem det 

historiske forløb. Det andet greb har så været at historisere fantasygenren, at læse den frem 

via en række forskellige påvirkninger og inspirationskilder, for at lokalisere hvor genren træder 

i karakter som genre. Dette har jeg gjort tværmedialt, for at spore fantasys medieuafhængige 

genretræk på tværs af medier – og herigennem fremskrive genrens funktionsmodus; 

worldbuilding og det oplevelsespotentiale af worldness denne muliggør. Denne del af 

projektet har haft til formål at konstruere nogle teoretisk trædesten, der muliggør en 

undersøgelse gernen: Det er et blik på fantasygenren i spilbar form, som 

oplevelsespotentiale, frem for spillet som tekst, struktur og regelsystem. Selvom spil består af 

regler, strukturer og systemer, så ligger spils raison d'être i vores nydelsen af at spille, opleve, 

mestre og fortabe sig i dem – i vores oplevelse af dem.  

 

Projektets anden hovedproblemstilling er opstået i arbejdet med mit datamateriale. Det har 

vist sig at ovenstående teoretiske begreber har en begrænset rækkevidde. For som 

receptionsanalyser viser, så har interviewpersoner ikke problemer med at identificere genrer 

eller besvare spørgsmål om hvilke genrer de foretrækker (Jerslev, 1999), men i praksis kan 
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de ofte have svært ved at verbalisere deres genreforestillinger (Höijer, 1995). Det er med 

andre ord problematisk at spørge direkte til genreforståelse, da dette sjældent afstedkommer 

brugbare svar, hvilket jeg har måttet erkende i forbindelse med mine fokusgruppeinterviews. I 

stedet har det vist sig langt mere givende at få interviewdeltagerne til at ’fortælle rundt om’ 

genre gennem netop deres mediebrug og specifikke præferencer. Dette har skabt projektets 

anden snitflade: Hvor jeg i ovenstående historisk-teoretiske afsnit arbejder deduktivt, så 

kalder en receptionsanalyse på den modsatte bevægelse: Materialet skal ’tale’ og forstås 

induktivt. På baggrund af dette er min styrende problemstilling for projektet følgende:  

 

 

 

Hvorfor og hvordan spiller folk World of Warcraft og hvordan kan dette begrebsliggøres og 

forstås indenfor en genrekontekst? 

 

 

Problemstillingen er åben for både at imødekomme og reflektere den eksplorative tilgang 

projektet har haft. Jeg har forsøgt at undgå reduktionistiske forståelser af computerspil, der 

hiver spil ud af deres specifikke kontekst, som et objekt man kan udtale sig kategorisk om. 

Projektet søger at overskride de simple forklaringsmodeller og kausaleffekter, som i høj grad 

har præget de (både offentlige og forskningsmæssige) diskurser. Projektet arbejder med en 

vidvinkeloptik, der med Davis Morleys ord; ”transcend the unfortunate media-centrism of 

much work in this area by decentring the media in our analytical framework, so as to better 

understand the ways in which media processes and everyday life are so closely interwoven 

with each other” (Morley, 2003, p. 445). 

 

1.2 Computerspilsforskningens felt  
De debatter som har markeret computerspilsforskningen, har i overvejende grad taget 

udgangspunkt i selve computerspillene og deres funktionsmåde, hvilket bl.a. udspringer af 

intentionen om at legitimere det som et selvstændigt forskningsmæssigt felt (Perron & Wolf, 

2009). Men der var en vis uenighed om hvordan og på hvilken måde, dette skulle ske. 
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Uenigheden gik på computerspillets placering i det samlede og omgivende mediebillede: 

Skulle computerspil studeres i forlængelse af allerede eksisterende medie- og 

fiktionsfænomener, eller lod det sig bedst belyse i ud fra en række spil- og legefænomener?  

Fra midten af det nye årtusind og frem, finder vi en række værker, som konceptualiserede 

computerspil i forlængelse af allerede eksisterende medie- og fiktionsformer (King & 

Krzywinska, 2002; Kücklich, 2003; Manovich, 2002; Murray, 1998; Ryan, 2001). Andre 

argumenterede for, at selvom computerspil havde et narrativt potentiale, så var dette ikke 

spillenes mest centrale karakteristika hvorfor computerspil skulle forstås som spil og derfor 

bedst lod sig belyse ud fra en række spil- og legefænomener (Eskelinen, 2001; Frasca, 2003; 

Aarseth, 2004). Som Perron og Wolf skriver, så er ”[t[he definition of its object and the 

vindication of its examination […] certainly representative of the first phase in the defining of a 

new field of research” (Perron & Wolf, 2009, p. 4), hvorfor computerspilsspecifikke værker 

ofte indledes med forsøget på at definere computerspil og herigennem destillere de 

essentielle træk ved disse (Juul, 2005; Salen & Zimmerman, 2004).  

 
Since 2000, the field of game research has exploded. […C]urrently there is game research being 
conducted within – or that draws variously upon – law, philosophy, literature, art, media theory, 
sociology, ethnography, informatics, education, and psychology, to mention some fields (Mortensen, 
2009, p. 3). 
 

Fra midten af 2000’erne og frem finder vi – stadig med udgangspunkt i selve spillene – en 

række bredere og mere komplekse forskningsmæssige diskurser, der peger på computerspil 

som forskningsobjekter i deres egen ret som enten kunst, medier, design og ikke mindst 

spillenes kritiske, politiske og kulturelle dimensioner (Atkins & Krzywinska, 2007; Bogost, 

2006, 2007, 2011; Dovey & Kennedy, 2006; King & Krzywinska, 2006). Disse forskellige 

tilgange til computerspil har bidraget til en forståelse af computerspil som komplekse 

fænomener – hvilket bl.a. har fremmet et grundlæggende tekno-deterministisk syn på spil og 

gaming som klart underspiller den faktiske spilpraksis, som finder sted indenfor rammerne af 

vores dagligdag. Sådanne tekno-deterministiske redegørelser er med til at konstruere en 

forståelse af gaming som tidsmæssigt afgrænset og ikke mindst som noget, der bliver sat af 

en affektivt medium. Forskningen har i overvejende grad taget udgangspunkt i en analyse af 
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selve spillet og herigennem konceptualiseret computerspil i relation til, hvad spillet gør ved 

spilleren (se: Perron & Wolf, 2009), ofte i relation til spillerens krop (Gregersen & Grodal, 

2009) eller spillerens følelsesmæssige / kognitive deltagelse (Genvo, 2009; Järvien, 2009; 

Leino, Wirman, & Fernandez, 2008) – og som enten effekt eller i det mindste affekt. Sådanne 

tilgange til og forståelser af, hvad der konstituerer computerspil og ikke mindst den 

processuelle udfoldelse af spillene i form af faktisk gaming tjener til at konstruere 

computerspil som et kraftfuldt affektivt medium.  

 

Dette skaber to overordnede tendenser: For det første har denne teknologikdeterminerede 

redegørelse af computerspil spillets interne dynamikker – at se spillet som en tekst eller som 

simulationsmodeller – fokuseret på selve spillet frem de faktiske spillere. Når spillerne så 

inkluderes i analyserne, bliver de positioneret som individuelle spillere, der indgår i en næsten 

kybernetisk relation med spillet-som-teknologi, ikke som medlemmer af et spillerfællesskab 

eller som mediebrugere:  

 
The textual (often narratological) emphasis commonly evident in work on digital games along with a 
focus on the disruptive possibilities of games technologies has meant that rather that being 
understood as an ‘audience’, much of the literature on gaming continues to situate gamers as 
individual players (G. Crawford & Rutter, 2007, p. 271)  
 

For det andet så skabes det implicitte formodninger omkring computerspil og gaming som en 

specifik aktivitet – formodninger som ligger indkodet i en række forskellige metaforer, som 

”immersion” (Murray, 1998), ”being there” (Newman, 2004) og ”relationship” (Aarseth, 1997). 

At bevæge sig ”ind i” og ”fortabe sig i” en virtuel verden – som f.eks. i WoW – fremkalder 

billedet af computerspilleren, siddende alene ved et skrivebord i arbejds- eller soveværelsets, 

mens han udforsker og koloniserer denne computerspilsverden. En sådan ramme levner 

meget lidt plads til at forstå de forskellige elementer ved spiloplevelsen, der falder udenfor 

selve spilaktiviteten. Denne forståelse af computerspil og computerspilsteknologien som 

magtfuld og effektskabende ligger dybt indlejret i den fagtradition, som fokuserer på den 

skadelige virkning ved især voldelige og afhængighedsskabende computerspil og den deraf 

afledte aggressive adfærd. Forestillingen om den ensomme spiller er central, ikke blot i den 
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psykologiske effektforskning, men også i den brede presseoffentligheds syn på 

computerspilleren (Newman, 2008). Her kobles spillenes fysiske eller kognitive affekt med en 

direkte social effekt når f.eks. computerspillet Doom (1993) fremhæves som det centrale 

forklaringselement i Columbine massakren (Anderson & Dill, 2000). Sådanne 

effektundersøgelser (som oftest fokuserer på børn og børns mediebrug) og deres 

underliggende kausalmekanismer prioriterer mediet og medieteksten over de faktiske spillere 

og den faktiske reception og brugssituation, hvilket igen hviler på en tekno-deterministisk 

forståelse af, hvad gaming er. For nogle af interviewdeltagerne i mit projekt figurerede det 

stereotypiske billede af den afhængige og ensomme gamer som et modbillede til deres egen 

spilforståelse, hvilket dermed også tjener til at skabe en normativ gamingpraksis som en 

grundlæggende social aktivitet. Hvad der fuldstændigt overses er ”the contexts and practices 

that characterize media use and the interpretative practices […] through which meaning is 

generated” (Newman, 2004, p. 62). Selvom både gamingtilgang og –erfaring varierer på 

tværs af demografiske kriterier, så har computerspil udviklet sig til en hverdagslig 

fritidsaktivitet for mange mennesker. Med spillenes stigende popularitet er det derfor oplagt at 

spørge til de hverdagslige praksisser, som er opstået omkring og i relation til gaming.  

 

Der findes en anden gren af computerspilsstudier, som de seneste årti været på fremmarch. 

Heri finder vi en forståelse for vigtigheden af at nedtone teknologien fra den analytiske ramme 

og herigennem åbne op for en bredere forståelse af den faktiske og hverdagslige spilpraksis 

(se f.eks Carr, 2005; Copier, 2007; Malaby, 2007; Mortensen, 2003; Steinkuehler, 2006; T. L. 

Taylor, 2006b; Dmitri Williams, Caplan, & Xiong, 2007). T. L. Taylor argumenterer i 

forlængelse heraf for en bred forståelse af gaming som et sammensat fænomen, forstået som 

assemblages, hvilket bl.a. vil sige; 
 

the social worlds that infuse the game and situate us outside of it, the emergent practices of 
communities, our interior lives, personal histories, and aesthetic experience, institutional structures 
that shape the game and our activity as players, legal structures, and indeed the broader culture 
around us with its conceptual frames and tropes. While looking at a game as it is presented as a 
boxed product may tell us something about the given structure of the artifact or its imagined player, 
understanding it as a lived object—as a playful artifact—comes via an attention to the assemblage that 
constructs our actual games and play (T.L. Taylor, 2009, p. 332). 
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I forlængelse heraf formulerer Stevens, Satwich og McCarthy (2008) en konkret appel til 

computerspilsforskningen fremover, om at se på gaming som én praksis blandt mange andre:  

 
[P]ractices—even practices like video game play that constitute a seemingly separate world—
substantially acquire meanings for people not because they have this or that property (e.g., 
interactivity or narrative engagement), but by the ways that particular practices are in circulation with 
others. In our view, further productive research would extend the line of analysis we’ve pursued in this 
project, putting a spotlight on gaming, but also keeping a close eye on all the other activities […] that 
are tangled up with gaming (Stevens, Satwicz, & McCarthy, 2008, p. 66) 
 
 

Denne appel er udgangspunktet for nærværende afhandling – at holde et vågent øje med alle 

de andre aktiviteter, som er sammenfiltret med selve gaming-aktiviteten. 

 
Denne afhandling tager som nævnt sit afsæt i en undersøgelse af fantasygenrens 

oplevelsespotentialer – hvorfor og hvordan folk spiller som de gør. Men før disse potentialer 

kan undersøges er det afgørende at definerer hvad fantasygenren overhovedet er for en 

størrelse. Hovedopgaven bliver at undersøge, hvordan genrebegrebet som teoretisk og 

analytisk kategori kan kvalificeres og operationaliseres. Spørgsmålet er derfor – hvad 

konstituerer fantasygenren? Hvordan definerer man denne for herigennem at afgrænse sit 

undersøgelsesfelt? 
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2.0 Fantasy – undersøgelse af en genre  
Gunhild Agger definerer overordnet genrer som ”en betegnelse af grupper af produktioner 

inden for et medie, der gennem kortere eller længere tid er fælles om et bestemt 

referencesystem og deler bestemte karakteristika – til forskel fra andre grupper af 

produktioner” (Agger, 2005, p. 81). I praksis er det dog vanskeligt at operationalisere en 

sådan definition: Dels er genrer er ikke historisk konsistente, men derimod under stadig 

udvikling, idet genrekriterierne for en given genre historisk set er inhomogene. Hertil kommer, 

at der heller ikke er konsensus omkring, hvilket referencesystem man bør benytte eller hvilket 

kriterier, der er afgørende. Entydige genredefinitioner ud fra generelt vedtagne kriterier findes 

med andre ord ikke.  

 

Med udgangspunkt i bl.a. Todorovs to genremæssige beskrivelsesniveauer eller synsvinkler – 

det teoretiske og det historiske – skelner Agger skelner mellem to former for forståelser af 

genrebegrebet – en essentiel og en relationel forståelse. Den essentialistiske forståelse søger 

mod at definere genrernes grundlæggende, universelle fællesnævnere over tid ud fra en 

grundlæggende teoretisk bestræbelse. Den relationelle genreforståelse forstår derimod 

genrer i skæringsfeltet mellem afsender, medieprodukt og modtager – og indplacerer disse i 

en historisk kontekst. Hvor disse to positioner traditionelt set er blevet forstået som indbyrdes 

uforenelige, så er Aggers pointe, at de skal opfattes som gensidigt berigende forståelser, som 

komplementære. Vi skal i det følgende tage udgangspunkt i en essentialistisk tilgang, en 

tilgang der grundlæggende er en teoretisk bestræbelse mod genrens grundlag.   

 

3.1 En essentialistisk undersøgelse af fantasy 
Navne og mærkater har en underlig evne til at påvirket vores fysiske realitet. Ord og begreber 

er det prisme, vi opfatter og forstår verden på og genrekategorier og –identifikationer hjælper 

os med at forme forventninger i mødet med stort set alt, vi møder. Fantasy er en underlig og 

uhåndgribelig genre at forsøge at definere, hvilket litteraturkritikken kun alt for tydeligt vidner 

om. Termen fantasy er gennem tiden blevet påklistret enhver type litteratur, som afviger fra 

en specifik realistisk repræsentationsmodus: myter, legender, eventyr, utopiske allegorier, 
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drømmevisioner, surrealistiske tekster, science fiction, horror og dele af den magiske 

realisme. Hertil kommer, at fantasy er blevet behandlet som en genre, en stil, en modus, en 

narrativ teknik og eller simpelthen enhver form for ren formularisk fiktion. Begrebet fantasy er 

derfor, som en kritisk genreterm, problematisk at operere med, hvilket en bred vifte af både 

litteratur- og genreteoretikere gennem tiden vidner om: Den amerikanske litteraturteoretiker 

William Irwin fastslår i starten af sit værk The Game of the Impossible: A Rhetoric of Fantasy, 

at “in no significant sense does fantasy have a history” (Irwin, 1976, p. x). Lucie Armitt, som 

også teoretiserer over fantasy, konkluderer i tråd hermed: ”There is, however, no one easily 

defined sense of the progression of fantasy through the ages, because of the commingling of 

cultural and historical influences that rise and fall at any given point” (Armitt, 2005, p. 18). Eric 

Rabkin går skridtet videre og slår i værket The Fantastic in Litterature fast, at “[t]he wide 

range of works we call […] fantastic is large, much too large to constitute a single genre” og 

inkluderer under termen ‘fantastic’ “whole conventional genres, such as fairy tale, detective 

story, Fantasy” (Rabkin, 1976, p. 118).  
 

Der er altså ingen kritisk konsensus omkring hverken selve definitionen af fantasy eller, i 

forlængelse heraf, det korpus af værker, som termen kan siges at favne (Clute & Grant, 

1997). Et af de få områder, som de forskellige teoretikere og kritikere kan enes om er, at 

fantasy beskæftiger sig med det umulige (’the marvelleous’, det fantastiske, det overnaturlige, 

det ikke-rationelle, det irrationelle eller hvad enten man nu vælger at kalde denne kategori). 

Således skriver Wolfe om fantasy, at det er ”a fictional narrative describing events that the 

reader believes to be impossible” (Wolfe, 1986, p. 38). Som Wolfe selv er opmærksom på, så 

er er termen the impossible ikke blot upræcis, men selve definitionen er så bred, at den mister 

sin betydning. Hertil kommer, at hvad læseren anser for at være umuligt er defineret af netop 

den historiske og kulturelle kontekst – både værkets og receptionens. Ann Swinfen griber til et 

todorovsk vokabularium for sin definition: ”The essential ingredient of all fantasy is ’the 

marvellous’, which will be regarded as anything outside the normal space-time continuum of 

the everyday world” (Swinfen, 1984, p. 5). For Marshall B. Tymn et al., er fantasy ”composed 

of works in which nonrational phenomena play a significant part. That is, they are works in 

which events occur, or places or creatures exist, that could not occur or exist according to 
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rational standards or scientific explanations” (Tymn, Zahorski, & Boyer, 1979, p. 3). Jules 

Zanger sætter fantasy op mod realisme og naturalisme og ser det som “defined by those 

aspects of reality it denies, by representations that are not merely improbable or untrue, as 

are common to all fictions, but patently false” (Zanger, 1982, p. 226). I tråd hermed så 

positionerer Eric S. Rabkin “fantasy” som den diametrale modsætning af “reality” og beskriver 

fantasy som en genre “whose defining characteristics is a continuous and direct reversal of 

the ground rules of a narrative world” (Rabkin, 1976, p. 213). The Encyclopedia of Fantasy 

indstifter ligeledes forestillingen om det umulige som helt centralt i fantasy: 

  
A fantasy text is a self-coherent narrative. When set in this world, it tells a story which is impossible in 
the world as we perceive it; when set in an otherworld or secondary world, that otherworld will be 
impossible, though stories set there may be possible in the otherworld’s terms (Clute & Grant, 1997, p. 
338).  
 

En konsekvens af sådan et eksklusivt fokus på det umulige som en kernekomponent i 

definitionen af fantasy bliver en næsten romantisk lovprisning og idealisering af underet og 

forestillingskraften i fantasylitteraturen. Tolkien udtrykker dette nok tydeligst af alle, når han 

beskriver fantasylitteraturen og dets formåen ”to evoke strangeness and wonder” som ”a 

higher form of Art, indeed the most nearly pure form, and (when achieved) the most potent” 

(Tolkien, 1966, p. 139). Det umulige fremstår som en værdi i sig selv og den forestillingskraft 

hos forfatteren, som kan producere og udforske det umulige, bliver ophøjet som den ypperste 

form for kreativitet. Hvad mere er; ophøjelsen af det umulige i fantasy bygger oftest på en 

diametral modsætning mellem fantasy på den ene side og realisme eller naturalisme på den 

anden (jf. Rabkin). Dette forekommer underligt, da den selvsamme argumentation som 

ophøjer det umulige faktisk plæderer for, at fantasy snarere skal forstås som er en refleksion 

eller en omstrukturering af virkeligheden frem for noget radikalt andet end denne. Hvad der er 

mere uheldigt i denne sammenhæng er, at denne fremhævelse af det umulige som kernen i 

fantasy nødvendigvis begrænser fantasy til blot et enkelt træk. Det umulige er en af de 

kernekomponenter som adskiller fantasy fra andre genrer, men et eksklusivt fokus på denne 

ene fører både forfladigelse og begrænsning af genren med sig. Fantasy er derfor mere end 

blot dette.  
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3.1.1 Fantasy og det fantastiske – fra Todorov og frem 
I 1970 kom hvad der skulle vise sig at være det vigtigste og mest indflydelsesrige studie i 

fantastisk litteratur eller fantasy. Det er et værk, som siden det blev publiceret har levet et 

særdeles fremtrædende kritisk efterliv og blevet en uundgåelig teoretisk hjørnesten i ethvert 

kritisk studie af fantasy – og science fiction og horror for den sags skyld. Da værket er så 

centralt i den kritiske reception af fantasy, skal vi derfor bruge lidt plads på at se nærmere på 

dette og dets efterliv. Med The Fantastic: A Structural Approach to a Litterary Genre (Todorov 

& Howard, 1973, p. 30), formulerede Todorov som den første en systematisk tilgang til det 

fantastiske som genre ud fra en strukturalistisk læsning. Herigennem bliver Todorov i stand til 

at nå videre end tidligere forsøg på at kategorisere fantastikken på basis af genkommende 

motiver og temaer (dobbeltgængere, overnaturlige hændelser, vampyrer og andet). Todorov 

var således ikke interesseret i en semantisk tilgang til det fantastiske men vender sig i stedet 

mod en strukturel analyse af fantastisk litteratur. Han indleder sit værk med en diskussion af 

teoretiske genreteorier og historiske genreteorier, hvori han plæderer for, at genrer ikke er 

statiske størrelser, men strukturer under konstant udvikling. Problemet med at bestemme det 

fantastiske som en litterær genre – hvilket Todorov gør – er, at en given tekst ikke blot er et 

produkt af allerede eksisterende kombinatoriske systemer. Den er også en transformation af 

disse, hvilket betyder, at man vil kunne få problemer med at efterspore og lokalisere det 

litterært fantastiske, idet det er under konstant ombrydning. Det han tilbyder er derfor en 

teoretisk definition frem for en historisk redegørelse. Lad os starte med Todorovs egne ord:  

 
In a world, which is indeed our world, the one we know, a world without devils, sylphides, or vampires, 
there occurs an event, which cannot be explained by the laws of this same familiar world. The person 
that experiences the event must opt for one or two possible solutions: either he is the victim of an 
illusion of the senses, of the product of the imagination – and the laws of the world then remain what 
they are; or else the event has indeed taken place, it is an integral part of reality – but then this reality 
is controlled by laws unknown to us… The fantastic occupies the duration of this uncertainty. (Todorov 
& Howard, 1973, p. 25).  
 

Det helt centrale begreb for Todorov er usikkerhed, formuleret som læserens tøven. Det 

fantastiske i litteraturen er afhængig af en tvivl i fortolkningen af arten af de begivenheder, 

som præsenteres i fortællingen. Det fantastiske som en litterær genre er med andre ord et 
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epistemologisk spørgsmål. Hvis læseren af en given tekst beslutter sig for, at ”the laws of 

reality remains intact and permit an explanation of the phenomena described”, så har vi at 

gøre med hvad Todorov betegner som en ”uncanny” tekst. Hvis læseren derimod beslutter sig 

for “that the laws of nature must be entertained to account for the phenomena.”, har vi at nu at 

gøre med modpolen til ’the uncanny’, nemlig ’the marvelous’. Begge disse læsninger er 

yderpunkter i et kontinuum, hvor midterdelen udgør Todorovs interesseområde, nemlig det 

fantastiske. Det fantastiske balancerer altså på en knivsæg mellem to epistemologiske 

yderpunkter; the uncanny og the marvelous. For at vi kan tale om det fantastiske, skal tre krav 

være opfyldt først (Todorov & Howard, 1973, p. 33):  

 

1) First, the text must oblige the reader to consider the world of the characters as a world of living 
persons and to hesitate between a natural and a supernatural explanation of the events 
described. 

2) Second, this hesitation may also be experienced by a character; thus the reader’s role is 
entrusted to a character […] the hesitation is represented, it becomes one of the themes of the 
work. 

3) Third, the reader must adopt a certain attitude with regard to the text: he will reject allegorical 
as well as ‘poetic’ interpretations. 

 

Den første og tredje af disse betingelser er nødvendige konstituenter for det fantastiske, 

mens den anden er mindre vigtig. Det fantastiske er med andre ord en grænsebesættende 

modus som undsiger sig både en bogstavelig læsning og en metaforiske eller allegorisk 

læsning af de begivenheder vi præsenteres for i en litterær tekst. Det fantastiske sætter sig så 

at sige på selve demarkationslinjen mellem to konkurrerende læsninger. Hvis læserens tvivl 

bliver ophævet ved introduktionen af en naturlig forklaring (det hele var en drøm, en 

hallucination e.l.), så forlader vi det fantastiske til fordel for the uncanny. Læserens tvivl kan 

også ophæves, hvis vi accepterer en overnaturlig forklaring på begivenhederne – f.eks. 

gennem magi og magiske scenarier. Hvis noget sådan er tilfældet, så kollapser det 

fantastiske og teksten må derfor befinde sig i den kategori Todorov betegner som the 

marvelous. Definitionen af det fantastiske hviler således i læseren og ikke i selve teksten – en 

konklusion som strider mod den underliggende strukturalistiske præmis i Todorovs værk. 

Løsningen bliver at introducere en implicit læser i teorien. Men denne formalisering løser ikke 

problemet, da en sådan implicit læser er afhængig af de historiske determinanter, som 
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indrammer en given tekst. Problemet er hvor tolkningens ståsted er: Skal en middelalderlig 

fortælling vurderes i forhold til den virkelighedsopfattelse, som var fremherskende da værket 

blev skrevet eller i forhold til vores nutidige forståelse af virkeligheden? Clute og Grant 

forklarer det problematiske i sådan en genreforståelse:  

  
[M]ost Western literature contained huge amounts of material 20th-century readers would think of as 
fantastical. It is, however no simple matter to determine the degree to which various early writers 
distinguished, before the rise of science, between what we would call fantastical and what we would 
call realistic (Clute & Grant, 1997, p. 338). 
 

Den todorovske tøven er teoriens mest markante bidrag til diskussionen af det fantastiske. 

Men man er nødt til at spørge kritisk til et ahistorisk genrebegreb, som er baseret på en 

snævert forstået læserreaktion overhovedet er holdbart i nogen bredere udstrækning. 

Desuden er det umuligt at læse det samme værk som fantastisk to gange, da en genlæsning 

automatisk bliver en metalæsning. Mere problematisk i denne sammenhæng er, at 

størstedelen af den moderne genre som kaldes fantasy, og som bl.a. omfatter Tolkiens The 

Lord of the Rings falder uden for Todorovs fantastik-begreb, eftersom de udspiller sig i 

universer, hvor der aldrig opstår tvivl om disse universers ikke-realistiske natur: Tolkien falder 

utvetydigt i det fantastiskes nabokategori, ”the marvellous”. Hertil kommer, at kategorien ”the 

uncanny” er problematisk, eftersom den netop ikke betegner en litterær genre, som både ”the 

fantastic” og ”the marvellous” gør det: ”For to see the fantastic as a literary form, it needs to 

be made distinct in literary terms, and the uncanny, or l’étrange, is not one of these – it is not 

a literary category, whereas the marvellous is” (Jackson, 1988, p. 32). Løsningen på dette 

problem er for Jackson en modifikation af Todorovs opdeling gennem en definition af det 

fantastiske som modalitet, der kan antage forskellige genremæssige former:  

 
It could be suggested that fantasy is a literary mode from which a number of related genres emerge. 
Fantasy provides a range of possibilities out of which various combinations produce different kinds of 
fiction in different historical situations. Borrowing linguistic terms, the basic model of fantasy could be 
seen as a language, or langue, from which its various forms, or paroles, derive (Jackson, 1988, p. 35) 
 

Der findes således ikke én grundkategori – fantasy – men derimod en lang række forskellige 

værker som har fælles strukturelle karakteristika. Jackson placerer den fantastiske modalitet 
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mellem to modsætningspar; ’the marvelous’ og det mimetiske / realistiske. Det fantastiske 

skal så forstås ud fra hvordan den kombinerer elementer af de to yderpunkter – men det er to 

konkurrerende og sameksisterende yderpunkter indenfor den samme fantastiske tekst.  

 

Selvom Jackson leverer en opblødning af Todorovs kategorier og dermed gør forståelsen af 

det fantastiske bredere, så løber hun, i vores sammenhæng, ind i selvsamme begrænsninger 

som Todorov: Hun fravælger – ligesom Todorov – den populære moderne fantasy, herunder 

bl.a. Tolkien. At fravælge denne del af fantasy er, alene ud fra et popularitetskriterium, at 

amputere en så central del af genrens historie, at det bliver et problem. Styrken ved Jackson 

er, at hun leverer en korrigerende læsning af Todorovs teori med et historisk udblik. Hendes 

syn på fantasy er, at fantasy er en ikke-realistisk tendens, som eksisterer side om side med 

den realistiske, mimetiske tendens i litteraturen. De er ikke eksklusivt udelukkende, men 

derimod gensidigt afhængige:  

 
Fantasy re-combines and inverts the real, but it does not escape it: it exists in a parasitical or 
symbiotic relation to the real. The fantastic cannot exist independently of that ’real’ world which it 
seems to find so frustratingly finite (Jackson, 1988, p. 20).  
 

Jacksons gentænkning af fantasygenren finder genklang hos andre fantasyteoretikere, bl.a. 

Kathryn Hume. Selvom hun forkaster Jacksons modalitetsbegreb og erstatter det med sit eget 

”impulse”, så er hun for mig at se grundlæggende enig med Jackson: 

 
Whereas other critics writing on fantasy try to identify it as a genre or mode, I have tried not to isolate 
fantasy from the rest of literature. It is truer to literary practice to admit that fantasy is not a separate or 
indeed a separable stain, but rather an impulse as significant as the mimetic impulse, and to recognise 
that both are involved in the creation of most literature (Hume, 1984, p. xii). 
 

Fantasy kan derfor ifølge Hume ikke afgrænses til en specifik genre, men er derimod en 

bredere tendens eller impuls, som altid har været tilstede i litteraturen: ”Fantasy is any 

departure from consensus reality” (p. 20). Fantasy er for Hume ikke et artsspørgsmål, men 

derimod et gradsspørgsmål. Denne tendens, dens konkrete manifestationer i enkeltværker, 

kan antage mange former og der er disse manifestationsformer som er med til at trække en 

given tekst hen imod henholdsvis den realistiske eller den fantastiske pol.  
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Opsummerende kan vi så konstatere at fantasy: For det første kræver en skelnen mellem 

vores dagligdags, genkendelige og ”virkelige” verden på den ene side og, på den anden side, 

en anden verden. For det andet er disse to verdeners beskaffenhed indbyrdes forskellige, på 

samme tid som de har visse lighedspunkter. For det tredje kan disse lighedspunkter 

udtrykkes som et fundament og en grundlæggende forudsætning for at fantasy overhovedet 

kan opstå: Det fantastiske bebor det realistiske på samme måde som det realistiske er 

grundlaget for det fantastiske.  

  

3.1.2 De problematiske begreber ”fantasy” / ”det fantastiske” 
Når man læser ovenstående (og andre) teoretiseringer over fantasy / det fantastiske, så bliver 

det efterhånden tydeligt, at der hersker en række uoverensstemmelser, grænsende til direkte 

forvirring, i brugen af forskellige termer som ”det fantastiske”, ”fantastisk” (som et adjektiv), 

”fantasy” og ”fantasi”.  

 

En del af forvirringen skyldes en oversættelsesproblematik, der resulterer i en terminologisk 

glidning, hvor ”det fantastiske” i den franske originaltekst pludselig dukker op som ”fantasy” i 

den engelske oversættelse (Brooke-Rose, 1981, p. 73). I originaltitlen på Todorovs værk 

Introduction à la littérature fantastique anvendes ’fantastisk’ som adjektiv, mens den engelske 

oversættelse The Fantastic: A structural approach to a literary genre substantiverer og 

ekspliciterer den adjektiviske oprindelige betydning af begrebet og giver det forrang. Om dette 

er grunden til den efterfølgende begrebsforvirring som eks. Hutcheson er usikkert, men hun 

skriver bl.a.: ”As Tzvetan Todorov has explained, fantasy literature is a hesitation or 

compromise between the empirically real and the totally imaginary” (Hutcheon, 1980, p. 32- 

min fremhævning), hvilket er en misforståelse af Todorovs brug og definition af det 

fantastiske. Mere problematisk bliver det hos Rosemary Jackson:  

 
The fantastic derives from the Latin, phantasticus […], meaning to make visible or manifest. In this 
general sense, all imaginary activity is fantastic, all literary works are fantasies. Given such an infinite 
scope, it has proven difficult to develop an adequate definition of fantasy of a literary kind” (Jackson, 
1988, p. 13 - mine fremhævninger). 
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Jackson formår her, på ganske få linjer, at glide mellem ’det fantastiske’ som subjektiv, 

’fantastisk’ som adjektiv, ’fantasier’ og ’fantasy’ uden nogen form for tilhørende forklaring eller 

begrebsafklaring. Når hun desuden anvender fantastisk som adjektiv, som i sætningen ”the 

fantastic art of Sade, Goya and horror fiction” (Jackson, 1988, p. 95) i en sammenhæng hvor 

det tydeligvis ikke refererer til Todorovs genre (det fantastiske er for ham et eksklusivt prosa-

litterært fænomen), ja så kræver det en begrebsafklaring fra Jacksons side – hvilket vi ikke 

får. På samme måde med en teoretiker som Hume. Som vi har set ovenfor, så er hun 

interesseret i fantasy i en meget bred forståelse af begrebet, idet hun hverken ønsker at 

underinddele dette begreb, eller se det som en genre eller en modalitet (i Jacksons forstand). 

Hun anerkender flygtigt, at der eksisterer en begrænset undergenre til fantasy, som kaldes 

”the fantastique” i en specifik Todorovsk forstand, men bevæger sig hurtigt videre fra denne. 

Men der sker hos Hume en fuldstændig ombytning af det fantastiske og fantasy, når hun – 

med specifik reference til Todorov - skriver: ”The effect of fantasy in horror stories, ghost 

stories and the fantastique depends heavily on the reader’s outlook” (Hume, 1984, p. 78).  

 

3.1.3 Genrer som ”fuzzy sets” 
Brian Attebery foreslår tre grundlæggende måder at organisere eller tænke fantasy på: Som 

modus, som formular og som genre. Med reference til Humes ’impulse’ involverer fantasy 

som modus en forståelse af fantasy som en tilgang eller en attitude. Fantasy som modus er 

derfor langt bredere end – og omfatter – fantasy som genre. Som modus skal fantasy forstås 

som en konceptualisering af en ahistorisk måde at tænke på og en måde at udtrykke sig på – 

den tager sig friheder med rationaliteten, overskrider grænser og tillader forestillingskraften at 

sætte sig igennem: ”[A] vast subject, taking in all literary manifestations of the imagination’s 

ability to soar above the merely possible” (Attebery, 1992, p. 2). I den modsatte ende af 

skalaen finder vi den anden måde at forstå fantasy på, nemlig som formular: Denne 

konceptualisering bruges ofte som en negativ term og refererer til et ”commercial product, 

with particular authors or publishers’ lines serving as brand names for the consumer” 

(Attebery, 1992, p. 2). Fantasy som formular skal opfattes som ”restrictive in scope, recent in 

origin, and specialized in audience and appeal” og hvor succesen ”depends on consistency 
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and predictability” (ibid.). Formularisk fantasy er derfor en historie, som kombinerer 

traditionelle karaktertyper og ikke mindst et forudsigeligt plot, hvor det gode vinder over det 

onde til sidst. Hvor fantasy som modus er bred, ahistorisk og fleksibel, så er fantasy som 

formular meget smal, normgivende og fikseret i en fast form.  

 

Den sidste måde at tænke fantasy på for Attebery er fantasy som genre: Denne forståelse er 

smallere end modus og bredere end formular. Ligesom modus, så er genrer varierede, 

elastiske og modtagelige for udvikling, men er dog funderet på et sæt af mere eller mindre 

fastlagte konventioner. Hvor modus er ahistorisk, så er genrer ”always historically relative, 

and therefore historically specific” som genreteoretikeren Stephen Neale formulerer det 

(Neale, 1995, p. 464). Genrer og subgenrer er derfor dynamiske og vil fluktuere gennem brug 

og popularitet – ændringerne i en given genre sker som en følge af sociale, kulturelle, 

politiske eller økonomiske ændringer og en genres konventioner vil ligeledes ændres. En 

given genre vil således udvikles ”according to social conditions; transformations in genre and 

text can influence and reinforce social conditions” (Thwaites, Davis, & Mules, 1996, p. 100). 

Med andre ord skal genre forstås som en dialektik, ikke en kategori med vandtætte skodder. 

Denne dialektiske natur ved genrer peger på et grundlæggende klassifikationsproblem – hvad 

er genrer overhovedet? Hvordan kan man konceptualisere genrer? Hvordan fungerer genrer? 

Hvor fungere de?  

 

“The closer we look at individual genres and their histories, the less straightforward they 

become” skriver Geoff King, og fortsætter: “Genre labels are flags of convenience more than 

markers of entirely distinct territories” (King, 2002, pp. 141-142). Genreproblematikken og de 

spørgsmål som følger i kølvandet på denne skal vi behandle mere indgående i de kommende 

afsnit – blot skal det kort bemærkes, at klassifikationsproblematikken leder Attebery til en 

forståelse af genre som ”fuzzy sets”, hvor kategorier skal forstås ”not by boundaries but by a 

center”  (Attebery, 1992, p. 12). I centrum af et ”fuzzy set” finder vi således eksempler som 

bedst repræsenterer en bestemt genre, men ”the boundaries of fantasy fade into water 

margins in every direction” (Clute & Grant, 1997, p. viii). Med begrebet ”water margins” – 

defineret som ”the unmapped and ultimately unmappable regions which surround a central 
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empire”, ender vi med en række regioner, uklassificerbare mellemsteder som kan skabe rum 

for historier ”which marginally escape easy definition as fantasy” (Clute & Grant, 1997, p. 

997). At tænke fantasy som en taksonomi – den essentialistiske forståelse af genren – hvor 

man adskiller den fra en række tilstødende genrer ud fra fastlagte definitioner er altså 

problematisk. Hertil er fantasy som begreb og som gerne alt for udefinerbart og opløses mere 

og mere jo tættere vi kommer på en opstillet en egentlig gernegrænse. Som vi har set i denne 

gennemgang af hvordan fantasy som begreb er blevet teoretiseret over, så bliver fantasy 

oftest forstået, ikke som en gerne i og for sig selv, men som en trans-generisk kvalitet, der 

antage forskellige generiske former.  

 

En anden tilgang til en nærmere forståelse af fantasy er at se på den historiske fremkomst af 

fantasy. Et sådan blik på fantasy tilbyder en anderledes begrebsliggørelse af fantasy – frem 

for at se på fantasy som en taksonomisk definition skal vi se på genrens historiske opkomst 

og udvikling. I det følgende skal vi anlægge, hvad Gunhild Agger betegner som et relationelt 

blik på fantasygenren og se på de processuelle aspekter af genren: På hvordan en genre har 

udviklet sig historisk og hvordan den kan have forskellige udtryk i forskellige sociale og 

kulturelle kontekster.   

 

3.2 En relationel gernetilgang - fantasys inspirationskilder 
Kan man ikke tænke den litterære udviklingshistorie uden genrer, giver det heller ikke mening 
at tænke genrer uden at historisere dem. Genrer er heller ikke statiske og uforanderlige 
størrelser, men derimod under stadig udvikling og ombrydning gennem netop deres historiske 

forløb. Når vi i det følgende sporer fantasygenrens rødder tilbage til oldtidens litteratur, er det 
ikke for at påklistre et moderne genremærkat, nemlig fantasy, på disse tekster. Mark Rose 
påpeger det problematiske ved en sådan operation:  
 

Like science fiction, fantasy is a modern, post-enlightenment genre. A spell cast by a sorcerer in a 
romantic epic of the 1590s simply does not mean the same thing as one cast by a sorcerer in a 
fantasy novel of the 1980s. In the sixteenth century the world of objective fact, the empirical world from 
which fantasy deviates and which it requires as a precondition, had not yet fully emerged (Rose, 2003, 
p. 52). 
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Som vi har set ovenfor, så er det tydeligt, hvorledes de forskellige kritiske behandlinger af 
fantasy og det fantastiske befinder sig i mudrede vande. Grunden til dette er dels, at der 
hersker en oversættelsesproblematik og en løs omgang med begreber, som bl.a. ʼdet 

fantastiskeʼ vis-a-vis ʼfantasyʼ og dels, at forskellige teoretikere og historikere vinkler valget af 
en given genres forfædre ud fra deres im- eller eksplicitte idéer om genrens karakteristika. 
Således vil f.eks. en forståelse af fantasy som blot fantastisk litteratur eksplicit fokusere på 
værker fra en meget begrænset litteraturhistorisk periode – og helt fravælge en forfatter, som 
man med rette kunne betegne som én af hovedfigurerne i etableringen af den moderne 
fantasy, nemlig Tolkien. Hvis en sådan fravælgelse sker på baggrunden af ens teoretiske eller 
metodiske præmisser, ja så må disse revurderes. I hvert fald må man gøre sig klart, at det 
man leder efter ikke er genren fantasy, men noget andet som måske grænser op til og flyder 
over i denne. Vi skal i det følgende se på den litteraturhistoriske fremkomst af den moderne 
fantasy, dvs. prøve at efterspore fantasygenrens kringlende vej op gennem litteraturhistorien 
og lokalisere det springende punkt, hvor genren træder i karakter som netop genre.  
 

Næsten al overleveret litteratur fra oldtiden, fra Gilgamesh Eposet til Odysseen har rødder i 

hvad vi i dag, med en meget bred forståelse af ordet, ville betegne som fantasy. De udgør på 

sin vis fantasygenrens kildemateriale. Fra forskellige kulturer og lande som Egypten, Kina, 

Indien, Persien, Grækenland og Vesten finder vi fortællinger fyldt med transformationer, 

undere og overnaturlige begivenheder. I disse tidligste tekster opstår de nu arketypiske 

narrative greb og elementer inden for genren, spidsformuleret som heltens rejse: 

Grundstrukturen er en uindviet helt, rejsen til et fremmed sted, konfrontationen med et 

monster og efterfølgende sejr og den visdom dette medfører. Det babylonske Gilgamesh 

Epos etablerer mange motiver, som senere er genkommende i Biblen og de græske epos, 

men også arketyper gentaget så ofte i fantasy, at de nu er blevet definerende karakteristika 

for genren: Den omvandrende helt, den episke rejse, sejren over et ildspyende monster og 

Gilgameshs forpurrede søgen efter udødelighed – komplet med hans undergang via den 

arketypiske slange / drage. En central indflydelse på den vestlige fantasytradition finder man i 

flere af oldtidens værker: De græske homerske epos, Illiaden og Odysseen, er bygget op over 
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en konstant sammenvævning af menneskers historie og evige kræfter i udødelige guder og 

gudinder, hvor det uforståelige og ubegribelige iklædes menneskelig skikkelser og attributter. 

Desuden kan Illiaden ses som modellen for alle store krigsfortællinger, mens Odysseus er 

prototypen på den søgende og quest-drevne helt. Fra den romerske litteratur, i særdeleshed 

Ovids Metamorfoser og Apuleius’ Det Gyldne Æsel, finder vi værker, som fremhæver 

muligheden for at kunne transformere ting, at form ikke er fastlagt men kan ændres via 

magien eller sproget som skabelseskraft.  

 

Ovenstående eksempler er blot få af mange som udgør fantasygenrens ursuppe og leverer 

troper og figurer, som dukker på i den senere moderne fantasygenre. Disse antikke 

inspirationskilder dukkede op for et moderne publikum i det 18. århundrede. Antoine Galland 

publicerede sit 12-bindsværk, en fransk oversættelse af 1001 Nats Eventyr (1704 – 1717) og 

introducerede hermed den klassiske tekst for et europæisk publikum. Alexander Pope 

oversatte både Illiaden (1720) og Odysseen (1725 – 1726) til engelsk. Et århundrede senere, 

i Tyskland, publicerede filologen Jakob Grimm og hans bror Wilhelm populære samlinger af 

folkeeventyr mellem 1812 og 1815. Williams Moris, som både var fantasyforfatter og 

oversætter, introducerede store dele af den nordiske sagalitteratur på engelsk, samt leverede 

oversættelser af både Homer og Apuleius. Det er i romantikken koblingen mellem de tidlige 

inspirationskilder (de antikke helteepos, folkeeventyrerne og sagaerne) og en egentlig 

moderne fantasygenre finder sted:  

 
Although we may view certain ancient authors in terms of fantasy (Homer, Ovid, Apuleus) […], fantasy 
literature owes its origins mostly to Romanticism with its interest in folk tradition, its rejection of the 
previous, rational-age view of the world (Nikolajeva, 2003, pp. 138-139). 
 

Denne kobling er så central, at Anne Swinfen ligefrem definerer fantasy som en litteraturform 

som ”employs structures, motifs, and marvellous elements derived from its predecessors in 

myth, legend, fable, folk-tale and romance” (Swinfen, 1984, p. 2). Trods dette slægtskab 

mellem eventyret, myter og fantasygenren, er der nogle grundlæggende forskelle mellem 

disse. Hvor eventyret har dets rødder i arkaiske samfund som myternes umiddelbare 

efterfølger, så er kunsteventyr og fantasy entydigt produkter af den moderne tid. 
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3.2.1 Det gotiske og fantasy som populærkulturelle fænomener   
De første skridt mod denne mere moderne form for fantasy sker i renæssancen. Indtil da har 

fantasy været så gennemtrængende i den tidligere litteratur i stort set alle kulturer, uadskillelig 

fra oldtidens epos, fortællinger og legender, at ”fantasy forms the mainstream of Western 

literature until the Renaissance” (Mathews, 2002, p. 2). Men realismen og fantasy som 

litterære traditioner begyndte at udspaltes i 1600-tallet med renæssancen og i højsædet kom 

nu den litterære realisme og en forkastelse af overtro og det overnaturlige til fordel for 

videnskab og fornuft. ”Despite a few stunning celebrations of fantasy in the Renaissance […] 

the trend toward a literature purified by reason and reality was unmistakable” (ibid.). Hermed 

var mulighedsbetingelserne for en senere fantasylitteratur skabt. For før vi kan tale om en 

sådan må der eksistere en enerådig verdensopfattelse, som anerkender at naturen er styret 

af uafhængige naturvidenskabelige love, som ikke kan overskrides. Og denne 

verdensopfattelse må være den dominerende i samfundet. Først da kan der introduceres en 

anden verden end den naturlige – nemlig den overnaturlige. Monleón betegner denne periode 

’fornuftens triumf’ og formulerer det på følgende måde: “Not until nature became objectified, 

not until the supernatural was equated with the unnatural, could fantastic literature emerge” 

(Monleón, 1990, p. 8). 

 

Fantasy kræver altså, som et grundlæggende vilkår, at der findes en fremherskende 

fornuftsdiskurs, som den kan skrive sig op imod og problematisere. Fantasy som en moderne 

litterær kategori formes gennem en dialektik med den moderne og realistiske litteratur fra  

1700-tallet – og den moderne fantasy opstår således som genre i form af præcis de samme 

litterære former, som var mest fremtrædende i den realistiske tradition, nemlig novellen og 

romanen (Watt, 1972). Det er denne distinktion, der giver genren en selvstændig identitet – 

en identitet som ikke adskiller sig kvalitativt fra genrens inspirationskilder, men derimod fra en 

teksttype, der opstod i 1700-tallet: Den realistiske roman med dens psykologiserende 

beskrivelser af individer og deres udvikling, fast forankret i et virkelighedsnært miljø. En 

overgangsfase i denne udvikling finder vi i den gotiske roman. Den gotiske roman markerer 

overgangsfasen med en genreambivalens i forhold til fantasy og horror samt begyndelsen til 
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ikke bare overnaturlige, men også psykologiske forklaringer på de uforståelige hændelser. En 

af de første litterære værker, som introducerer to samtidige diskurser – fornuft og ufornuft – er 

Horace Walpoles The Castle of Otranto (1764), et værk som er blevet krediteret for at være 

den gotiske romans fødsel – og i en engelsk udgave året efter fik den sigende undertitel A 

Gothic Story. I romanen sammenblandes ødipale, incestuøse og voldelige forklaringer i en 

borgerlig familiestruktur med konflikter om feudal, adelig arverækkefølge – og det er de 

overnaturlige hændelser, som forbinder de to diskurser. Med opblomstringen af det tidlige 

borgerlige samfund og oplysningstiden blev fantasy, ligesom de gotiske romaner, reservat for 

det ubevidste og ikke-rationelle, der kritisk mod sin egen tid pege tilbage på tidlige præ-

feudale samfundsformer, som et alternativ til det nye borgerlige, urbane og senere industrielle 

samfund. Både hos Wallpole og i Ann Radcliffes The Romance of the Forrest (1791) iklædes 

ufornuften en konkret rumlig form. Slotte, klostre, abbedier, fangehuller, mørke passager, 

labyrintiske haller osv. er grænsesteder, midt mellem det ene og det andet, hvor ufornuften 

truer med at materealisere sig. Det tydeligste og mest genkommende billede på dette i den 

gotiske litteratur er det ruinøse (Monleón, 1990). Ruinen indtager en privilegeret 

grænseposition mellem tid og rum: Som et levn fra middelalderens mørke tider men dog 

alligevel present i nutiden, på grænsen mellem før og nu. Disse rum og topografier er 

efterfølgende blevet faste troper og figurer i fantasygenren i spilbar form – nærmere bestemt i 

MUDs og MMORPGs. De har vist sig særligt slidstærke og kan hurtigt etablere en bestemt 

følelse eller skabe en oplevelse for spilleren: ”This hints at a gothic/fantastic world and one 

where there are dragons. WoW has plenty of the same, misty graveyards populated with 

undead, dragons, mysterious paths” (Mortensen, 2006, p. 401).  

 

Beskæftigelsen med disse områder i sidste halvdel af 1700-tallet, viser til fulde hvordan 

oplysningstiden ikke var ensidig rationalistisk. Den gotiske litteratur er nu, specielt i 1790’erne 

blevet et bredt populærkulturelt fænomen. Fred Botting beskriver hvorledes ”[g]othic stories 

littered literary magazines, three- and four-volume novels filled the shelves of circulating 

libraries, and, in their cheap card covers, found their way into servants’ quarters as well as 

drawing rooms” (Botting, 1996, p. 62). Han forklarer ligeledes, hvordan betegnelsen “Gothic 

romance” er mere præcis end “Gothic novel”, idet førstnævnte understreger koblingen til de 
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folkelige middelalderlige romancer om kærlighed, ridderlighed og adventure – træk som vi 

genfinder i både de populære gotiske kærlighedsromaner og i den populærkulturelle high 

fantasy eller epic fantasy-tradition som bl.a. WoW indskriver sig i. Andrew Langs prosa-

genfortællinger af den middelalderlige Matter of Britain-cyklus’ arthurianske legender i The 

Book of Romance (Lang, Lang, & Ford, 1902) udpeger to nye tendenser: Den første af disse 

er, at fantasy havde både børn, unge og voksne som sin målgruppe – en kulturel tendens 

som er fortsat til i dag. Den anden tendens er en kraftig middelalderlig interesse, hvor de 

middelalderlig questromancer skabte forlægget for en undergenre til fantasy, nemlig den 

victorianske, mandlige questromance. Faktisk er denne middelalderlige kobling til 

fantasygenren i dag så stærk, at den fungerer som en del af vores forståelse af 

fantasygenren og kan ses som, hvad Eco har betegnet som ”fantastic neo-medievalism” (Eco 

& Weaver, 1987, p. 63). Denne middelalderlige ”bund” i fantasygenren dukker flere gange op i 

min empiri (de kvalitative receptionsundersøgelser) og vil blive behandlet i et senere kapitel. 

Disse handlingsmættede og forholdsvise korte mandlige quest-romancer blev skrevet af 

forfattere som bl.a. Conan Doyle, Rudyard Kipling og senere H.G. Wells, og gennem 

fantasygenrens form skildrede disse forfattere quests, der behandlede samtidens problemer – 

konflikter mellem evolution og degeneration eller positivistisk videnskab og religion. Selvom 

denne type af litteratur tog afsæt i fantasygenren og middelalderlige forlæg, så formåede den 

at behandle vanskelige tematikker – som f.eks. seksualitet – gennem lokaliseringen af plottet i 

en fantasyverden. Denne type litteratur var derfor ikke eskapistisk, men derimod kunne den 

reflektere og behandle tidens problematiske emner inden for rammerne af fantasygenren. 

Denne anvendelse af fantasygenren som reflektionsrum for problemer finder jeg, ganske 

overraskende, også i mine kvalitative receptionsundersøgelser, hvilket også vil blive 

behandlet i afhandlingens analysafsnit.  

 

3.2.2 Begyndelsen på moderne fantasy 
Den mest kendte forfatter fra denne periode er Lewis Caroll, hvis Alice’s Adventures in 

Wonderland (1865) præsenterede en børnebog som også kunne blive fuldt ud værdsat af et 

voksent publikum qua dens nonsensprog, frie associationer og omvending af rationel logik. 

Værket blev særdeles populær for eftertiden, hvilket også må siges sig at være tilfældet for H. 
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C. Andersens kunsteventyr, der var så facetterede at de banede vejen for en moderne 

fantasygenre og skaffede Andersen et eftermæle som ”father of the modern fairy tale” (Clute 

& Grant, 1997, p. 26). Men trods disse forfatters popularitet, så må fantasy som en moderne 

litterær genre tilskrives William Morris og George MacDonald. Morris’ The Well at the World’s 

End (1896) anvender fantasy til at konfrontere denne æras tro på det ustoppelige fremskridt i 

civilisationens navn. MacDonald etablerede i At the Back of the North Wind (1871) en type af 

religiøs fantasy, som senere influerede især Tolkien og C.S. Lewis. I de sidste år af sin 

litterære karriere skrev Morris 10 romaner, som senere fungerede som fundamentet for den 

moderne litterære fantasytradition. Han byggede sine værker op over materiale fra 

sagalitteratur, legenderne om Arthur, ældre franske romancer, anglesaksisk filologi og 

utopiske visioner. Resultatet var en fuld ud konsistent fantasygeografi, frem for en 

konventionel setting i et drømmeunivers eller en ukendt kyst et sted i verdenshavene.  
 

I 1893 skrev MacDonald et introducerende essay, ”The Fantastic Imagination”, til en 

amerikansk udgivelse af sine eventyr. Heri formulerer han, hvad lader til at være det mest 

fundamentale princip for moderne fantasy:  

 
The natural world has its laws, and no man must interfere with them in the way of presentment any 
more then in the way of use; but they nevertheless may suggest laws of another kind, and man may, if 
he pleases, invent a little world of his own, with its own laws (Her citeret in: Boyer & Zahorski, 1984, p. 
15). 
 
 

I dette citat finder vi nøglen til moderne fantasy; det indikerer afbøjningspunktet fra både det 

traditionelle folkeeventyr og den realistiske roman. For skaberne og tilhørerne omhandlede 

folkeeventyrerne den faktiske verden, selvom de fokuserer på aspekter af denne, som 

normalt er skjulte eller mystiske. Først med den positivistiske videnskab og realismen, som 

fulgte i kølvandet på denne blev folkeeventyrerne fantastiske. Og med genopdagelsen af 

denne folkelige tradition kom imitationerne – ”fairy tales”, contes de fées – solidt plantet i de 

oprindelige folkeeventyrs universer. Her behøvede man ikke at opfinde nye verdener med nye 

love. MacDonalds essay forudgriber således en genre, som endnu ikke havde etableret sig 

selv og som ikke blev defineret før langt senere: En genre baseret på fabrikationen af en 
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opfundet verden med dens egne regler. Robert Scholes beskriver MacDonalds 

fantasyverdener som en refleksion af det åndsklima, han skriver i:  
 
For MacDonald, a world is a world precisely because it has a system of laws: laws that harmonize with 
one another. This view is compatible, it should be noted, with both Victorian theology and positivistic 
science, which together formed the matrix from which the full-fledged modern genre of fantasy 
emerged (Scholes, 1987, p. 12). 
 
 
Den samme tendens finder vi også i de såkaldte pulp-magasiner fra omkring 1890’erne og 

frem til 1950’erne. Fantasygenren tog fart i disse billige og populære amerikanske magasiner. 

Robert E. Howards version af fantasy, Sword and Socrery, var et eget encyklopædisk univers 

– the Hyborian Age – som er et konglomerat af spredte historier, perioder, kultur og 

geografiske steder, som alt sammen fandt en samlet og rumligt udtryk i form af Howards 

tilhørende kartografi. Parallelt med fantasygenres popularisering finder vi i lige så udbredt 

grad science fiction. H. P. Lovecraft, som publicerede i disse magasiner, anvendte både 

science fiction- og fantasyelementer i sine horrorfortællinger. Denne genresammeblanding 

influerede mange andre forfattere, således at ‘‘by the middle thirties, you have a whole range 

of pulp writers who are now seriously interested in both modes” (Slusser & Rabkin, 1987, p. 

67). Sammen med kærlighedsromaner og tegneserier blev disse magasiner anset som noget 

andet end den egentlige litteratur – som barnlig, lowbrow fiktion af lav kvalitet. I England 

dukkede der ligeledes pulp magasiner op som Tales of Wonder og Fantasy. Men i 

modsætning til den amerikanske tradition, så udgav de mere velrenommerede og traditionelt 

litterære magasiner som Strand og Idler noveller af fantasyforfattere. Det helt store 

gennembrud for fantasy kom da også fra England i midten af 1950’erne og må tilskrives én 

mand: J. R. R. Tolkien. Det er ham, som i essayet ”On Fairy-Stories” gør krav på mærkatet 

Fantasy for den form for litteratur, han selv aspirerede at arbejde med. Lovecraft og Tolkien 

fremhæves som emblematiske for to forskellige former for moderne fantasy – nemlig 

”Lovecraftian fantasy” versus ”high fantasy” (Hartwell, 1999). Hvor Lovecrafts historier 

omhandler elementer af både horror, fantasy og science fiction, der dykker frem og 

manifesterer sig i den moderne verden vi kender, så er der noget andet på spil hos Tolkien. 

Frem for at blande det hverdagslige med fantastiske elementer, så opererer ”high fantasy” 

med fuldt ud selvopretholdte og sekundære verdener. Disse sekundære, kohærente og 
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sammenhængende verdener er det mest centrale og vigtigste genremærke for fantasy, når 

genren bliver interaktiv og spilbar. Selvom Tolkien ikke var den første til at opfinde disse 

selvopretholdte fantasyuniverser, så var han den første til at teoretisere over dette i form af en 

egentlig poetik.  

 

3.2.3 Tolkiens fantasy; at bygge verdener op 
Med J. R. R. Tolkiens fantasyværker fik genren sin mest indflydelsesrige forfatter i det 

tyvende århundrede. Hjemhørende på et af verdens mest ansete universiteter, Oxford, bragte 

Tolkien en art akademisk accept til fantasygenren, og sideløbende med sin forfattergerning 

bidrog han, via en række forelæsninger og artikler, til at skabe nogle af hjørnestenene i den 

litterære teori om genren. Han var med til at forklare genrens tradition og æstetik og tilføjede 

desuden filologi og historie hertil. Skrevet som en, noget mørkere og mere dyster fortsættelse 

til børnebogen The Hobbit (1937), blev The Lord of the Rings (1954-55) ikke spået nogen 

levedygtig fremtid, hverken som børnebog eller andet. Dette var først i 1960’erne, da værket 

undergik en populariseringstendens, at gennemslagskraften kom. Værket blev nu tilgængeligt 

i paperbackform og fandt en nyt publikum i en bred skare af studerende. Tolkien er blevet 

både højde- og omdrejningspunktet for hele fantasygenren – både som fiktion og 

litteraturteori. Både romanerne og hans teoretiske værker om fantasygenren er de mest 

indflydelsesrige og betydningsfulde fantasytekster overhovedet. Den grundlæggende 

verdensopbyggende modus hos Tolkien, den måde han konstruerer sin encyklopædiske 

fantasyproduktion på, findes helt ned i detaljen: Det er først i et af de historiografiske 

appendikser til sidste bind af The Lord of the Rings kernefortællingen afsluttes og læserens 

begær tilfredsstilles. Det vigtige er ikke selve fortællingen men derimod fantasyverdenens 

beskaffenhed. 

 

Det er her værd at bemærke, at der ikke findes én lokaliserbar udvikling eller progression af 

fantasy gennem de forskellige tider. Hvor kritikere som Bruno Bettleheim eller Jack Zipes2 

sporer vejen til fantasy eller faerie gennem de tyske Kinder- und Hausmärchen (1812-15) 

                                                        
2 (Se: Bettelheim, 1976; Zipes, 1983) 
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eller Charles Perraults tidligere franske samling Tales of Mother Goose (1697), så går Tolkien 

en anden vej. Han ser først og fremmest (men ikke udelukkende) et forbindelsesled mellem 

fantasy og Oldislandske sagaer, skandinaviske legender, angelsaksiske fortællinger og 

myterne om Arthur. Tolkiens essay ”On Fairy-Stories”3 (1947) er på mange måder en 

metakommentar til hans øvrige værker, en art kunstnerisk manifest, som forklarer de 

principper han konkretiserede i mytologisk form i værker som The Lord of the Rings og 

Silmarillion. Dette essay er centralt i denne sammenhæng, da det diskuterer oprindelsen af 

”fairy-story” – Tolkiens egen term for fantasy. I dette essay kommer Tolkien ikke blot med en 

definition af hvad fantasy er, men han argumenterer også for vigtigheden af at 

kontekstualisere genreteorien. Han begynder med at definere fairy-stories negativt, i form af 

hvad disse ikke er: Ifølge ham var det traditionelle syn på fantasy, sådan som det blev 

fremsat af folklorister og antropologer, fejlagtigt allerede i udgangspunktet: 
 

Such studies are, however, scientific (at least in intent); they are the pursuit of folklorists or 
anthropologists: that is of people using the stories not as they are meant to be used, but as a quarry 
from which to dig evidence, or information, about matters in which they are interested (Tolkien & 
Tolkien, 2006, p. 119) 
 

Den etablerede myteforskning læste slet ikke de historier, den arbejdede med, men 

undersøgte data, hvilket var en groft misbrug af den fortryllelse (”enchantment”) der fandtes i 

disse værker – en kvalitet Tolkien betegnede som ’faërie’, og som han fandt bl.a. i eventyr og 

myter: ”To ask what is the origin of stories (however qualified) is to ask what is the origin of 

language and the mind” – og fortsætter; ”[t]he incarnate mind, the tongue, and the tale are in 

our world coeval” (ibid, p. 118, 122). Sprog, fortælling og menneskelig forestilling er for 

Tolkien tre sider af det samme hele, iboende i den menneskelige organisme. Kernepunktet i 

Tolkiens mytesyn er derfor oplevelsesorienteret: Myternes formål og deres grundlæggende 

virkemåde er at bliver oplevet, ikke udgravet. Denne oplevelsesorienterede forståelse af 

fantasy har sin pendant i Atteberys teoretiske forståelse af fantasygenren som et ”fuzzy set”. 

 

                                                        
3 Referencerne til dette essay stammer er til følgende udgave: (Tolkien & Tolkien, 2006) 
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Men hvad er fantasy eller ’fairy-stories’ så ifølge Tolkien? De er ikke defineret af de væsner, 

som bebor disse, ej heller af den historiske udvikling af eventyr, men derimod selve den 

rumlige udformning af universet:  

 
Fairy-stories are not in normal English usage stories about fairies or elves, but stories about Fairy, that 
is Faerie, the realm or state in which fairies have their being. Faerie contains many things besides 
elves and fays, and besides dwarfs, witches, trolls, giants, or dragons: it holds the seas, the sun, the 
moon, the sky, and all things that are in it: tree and bird, water and stone, wine and bread, and 
ourselves, mortal men, when we are enchanted (ibid, p. 113). 
 

Læseren kan kun få en oplevelsesmæssig indgang til dette univers og selve universet 

forbliver selv udefinerbart i direkte termer. Faëries specifikke egenart skal med andre ord 

findes i den atmosfære, som universet besidder og den stemning og de følelser, som dette 

vækker i læseren. Hvor Todorov taler om læserens usikkerhed som centralt for den 

fantastiske litteratur, så taler Tolkien ligeledes om en læserfølelse, ikke af usikkerhed, men 

nærmere af tro; en tro på det univers vi præsenteres for er sandt: 

 
It is at any rate essential to a genuine fairy-story […], that is should be presented as “true”. […] But 
since the fairy-story deals with “marvels”, it cannot tolerate any frame or machinery suggesting that the 
whole story in which they occur is a figment or illusion (ibid, pp. 116-7). 
 
Med denne insisteren på den illusionsskabende og ikke mindst illusionsopretholdende 

karakter af fantasyverdenen formulerer Tolkien selve fantasygenrens definitoriske 

karakteristika: Worldbuilding. En fantasyverden skal eksistere uden nogen form for ramme, 

der placerer det på et lavere ontologisk niveau, gennem drøm, illusion, allegorisk kvalitet eller 

andet, i forhold til vores kendte, virkelige verden. Universet skal med andre ord hvile i og af 

sig selv – det skal være selv-kohærent. Men på samme tid som Tolkien insisterer på en 

’secondary world’, som er selv-konsistent og selvopretholdende og forskellig fra den verden, 

vi kender, dvs. den ’primary world’, så er forbindelsen mellem disse to ikke helt væk. 

Tværtimod, så plæderer Tolkien for, at de byggesten som skal opretholde den litterære 

illusion, denne sekundære verden – byggesten han betegner som ”the inner consitency of 

reality” – faktisk er de samme som opretholder den primære verden. Det er netop denne 

dobbelthed eller spændingsforhold mellem den sekundære og den primære verden – at de 
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både er radikalt forskellige og samtidig er struktureret efter samme principper, som gør, at 

Tolkiens syn på fantasygenren ikke fortaber sig i ren eskapisme. ”Fantasy is a natural human 

activity” skriver Tolkien. ”It certainly does not destroy or even insult Reason; and it does not 

either blunt the appetite for, nor obscure the perception of, scientific verity” (p. 144). Fantasy 

er en måde at se, opleve og tænke genstande og begreber vi kender, ude af deres 

traditionelle kontekst, fjerne deres kulturelt forankrede referent og sætte dem ind i en ny og 

anderledes kontekst – ”to clean our windows; so that the things seen clearly may be freed 

from the drab blur of triteness or familiarity – from possessiveness” (p. 146). Hermed kan 

fantasygenren tilbyde læseren eller brugeren af denne genre et andet perspektiv på 

brugerens egen verden, hvorved fantasyverdenen tilbyder sig som reflektionsrum for vores 

dagligdagsverden og de oplevelser, vi har i denne. Denne ide om fantasyverdenen som et 

reflektionsrum for dagligdagen skal vi se eksempler på i analysen af de empiriske data, især 

kvindeinterviewet.  

 

Fantasy for Tolkien er derfor en kraft eller en modus, snarere end en distinkt og lokaliserbar 

genre. Det er en kraft, som kan forestille sig ting. Tolkien ville ikke være glad for at finde sine 

litterære værker i en specialiseret fantasysektion hos boghandleren, da dette netop er at 

afgrænse og indlemme fantasys modus i en specifik kategori.  

 

Opsummerende kan vi sige om Tolkiens forståelse af fantasy på flere måder introducerer et 

skel i forhold til den tidligere tradition. Uagtet inspirationskilderne og påvirkningerne, så falder 

hele den gotiske litterære tradition uden for denne definition. Den gotiske litteraturs 

funktionsmodus, som beskrevet på de foregående sider, lever netop af dobbeltheden mellem 

fornuft og ufornuft, mellem de stadig skiftende grænser mellem to uforenelige systemer, 

hvordan man så betegner disse. Det samme kan siges om Todorovs begreb ’det fantastiske’, 

som netop udgør én af hjørnestenene i den gotiske litteraturs modus operandi. Det 

fantastiske insisterer, på samme måde som den gotiske litteratur gør det, på en 

grundlæggende dobbelthed: Hvor de begge fordrer og henter deres energi fra en 

epistemologisk usikkerhed, så er det netop en epistemologisk sikker grund, Tolkien plæderer 

for. Hvor Tolkiens fantasy finder sted i én verden – hel, afrundet og selvkonsistent, så er det 
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litterære fantastiske centreret omkring forstyrrende impulser mellem to forskellige verdener af 

forskellig ontologisk kvalitet. Hvor den fantastiske tekst aktivt søger læserens usikkerhed eller 

tøven for at kunne opbygge to konkurrerende læsninger af den fantastiske tekst; det 

psykologiske valg eller det overnaturlige valg, så kræver fantasy læserens delagtighed i 

skabelsen af den sekundære verden. Sagt populært så skrev Tolkien ikke blot romaner – han 

brugte de meste af sit liv på at skabe en verden, som hang sammen på alle ledder og kanter, 

en verden så levende og detaljeret, at det på mange læsere virkede som et virkeligt sted, en 

alternativ realitet de længtes efter at besøge. Den amerikanske fantasyforfatter George R. R. 

Martin rammer sømmet på hovedet, når han karakteriserer Tolkien på følgende måde:  

 
J. R. R. Tolkien was the first to create a full-realized secondary universe, an entire world with its own 
geography and histories and legends, wholly unconnected to our own, yet somehow just as real. 
“Frodo lives”, the buttons may have said back in the sixties, but it was not a picture of Frodo that 
Tolkien’s readers taped to the walls of their dorm rooms, it was a map. A map of a place that never 
was (Martin, 2001, p. 3) 
 

Tolkien fremskrev, både sin skønlitterære forfatterpraksis og i sin teoretisering over denne, 

selve definitionen på moderne fantasy som genre. Det gjorde han ikke gennem en 

taksonomisk definition på genren, men derimod gennem et fokus på, hvad genren kunne 

gøre, altså genrens funktion: Den kunne bygge konsistente verdener – worldbuilding – og den 

fornemmelse dette afstedkommer for brugeren af et givent fantasyunivers, nemlig worldness. 

Worldbuilding og worldness opstår ikke blot som et resultat af tekstuelle elementer, men 

skabes i det intertekstuelle væv af oplevelser, som tilsammen former, hvad jeg betegner som 

fantasys mediematrice. 

  

3.3 Fantasys mediematrice 
Fra midten af 1970’erne og frem begynder fantasygenren at manifestere sig i en bred vifte af 

forskellige medier. Fælles for disse forskellige medier er, at de alle synes at påvirke hinanden 

gensidigt. Dette gensidige forhold mellem forskellige medier kan udstykkes i begrebet 

mediematricer. Dette begreb behandler Niels Ole Finnemann, og én af hans pointer er, når et 

samfund udvikler sig i kompleksitet (kulturel, social, teknologisk mv.), så sker der automatisk 

en lignende udvikling i mediernes kompleksitet, i tråd med flere medier dukker op:  
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Det grundlæggende træk ved dette mønster består i modellens ikke-oppositionelle karakter. Forholdet 
mellem to mediematricer er ikke et forhold mellem to helt forskellige matricer, men derimod et forhold 
mellem en given matrice, der indskrives og omdannes gennem indplaceringen i en ny. Plussets 
betydning er afgørende. […] Når vi får et ny medie, bliver det tilføjet den samlede matrice, der således 
bliver omdannet (Finnemann, 2008, p. 54).  
 

Disse udviklingsspring mod højere kompleksitet tematiseres ofte med termen emergens. 

Udviklingen i mediematricernes kompleksitet hænger som nævnt sammen med den 

samfundsmæssige og kulturhistoriske udvikling. Man taler traditionelt om fem 

emergensniveauer, som hver især udgør en mediematrice: oral, skriftlig, trykkekunst, analog-

elektronisk og digitalt. Drotner foreslår en bredere og mere generel forståelse af 

mediematricebegrebet, som også bygger på emergens: Begrebet ’matrice’ skal forstås som 

en fleksibel forståelses- eller tolkningsramme. Ordet matrix er latin for register eller livmoder, 

og rummer umiddelbart en iboende modsætning. Hvor et ’register’ konnoterer noget 

strukturelt ordnet og fast, så peger ’livmoder’ på noget livgivende, foranderligt og udviklende. 

Men det er netop dobbeltheden i begrebet matrix, som gør det velegnet til at forstå, hvordan 

forskellige mediers forhold til hinanden. En matrice er derfor  

 
præcis en fleksibel forståelsesramme. Den er ikke så fast, at alt, hvad vi ser, hører og læser, partout 
kan presses ind i faste forståelsesskabeloner. Omvendt er den heller ikke så flydende, at alle 
tolkninger er mulige (Drotner, 2002, p. 34).  
 

Matricebegrebet er, efter min mening, et velegnet begreb til at arbejde med fantasy som 

supergenre, da denne netop breder sig ud over forskellige medier / medieplatforme, hvor 

fantasy som en supergenre kan siges at udgøre en mediematrice. Tolkien skaber et 

ekstensivt univers af et tæt mytologisk væv – mytheopeia – hvor referencer i hans værker 

sammenvæves med mytologiske referencer  og herigennem opbygger fornemmelsen af 

worldness. Men omfanget af denne verden stopper ikke her, for Tolkiens litterære verden, 

som den fremstilles i hans værker, er en del af en større mediematrice. Susana Tosca og 

Lisbeth Klastrup beskriver dette på følgende måde: ”the transmedial world of Tolkien’s Middle 

Earth is more than the particular book trilogy called The Lord of the Rings, and it includes the 

films, the board game, the computer games, the fan fiction, the landscapes painted by graphic 
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artists, etc.” (Klastrup & Tosca, 2004). Tolkiens univers er således en integreret del af en 

større fantasymatrice hvori andre fantasyfortællinger og –universer føjer sig ind og interfererer 

med.  

 

3.3.1 Fra tabletop til desktop – fantasys spilmæssige dimension 
I 1974 lancerede amerikanerne Gary Gygax og David Arneson det første masseproducerede 

rollespil, pen-and-paper eller tabletop-spillet Dungeons & Dragons (D&D) og efterfølgeren 

Advanced Dungeons & Dragons (1977) – og denne spilserie kom til at formulere og ikke 

mindst formelsætte en central del af den grundlæggende struktur, vi finder i senere 

computerspil. Sørensen skriver om dette spil, at ideen var ”at omsætte Tolkiens fantasiverden 

til at interaktivt eventyr, hvor brugere selv kunne udspille de drabelige eventyr og løse de 

indbyggede gåder og opgaver på baggrund af et dertil udviklet system, hentet fra krigs- og 

strategispil” (Anne Scott Sørensen, 2001, p. 112). D&D tiltrak to forskellige publikummer: I 

den ene ende af spekteret var de mandlige wargamers, som brugte deres karakter som en 

brik i deres instrumentelle spil, men den anden ende af spekteret var både mandlige og 

kvindelige fantasyfans, som spillede deres karakterer, som om spillet var et 

improvisationsteater. For wargamers var fantasy en interessant setting, som gjorde kampene 

mere tiltrækkende mens fantasyfans fandt reglerne for krigsspillene hjælpsomme og 

strukturerende for deres performance af eventyret. D&D blev spillet på mange forskellige 

måder af mange forskellige fans, hvilket ikke blot kan tilskrives de forskellige 

spillermotivationer og spilkulturer, men også den mere ’open scource’-kultur omkring 

krigsspillene, hvor regelforhandling var udbredt. Hvor tidligere wargames var strategiske 

krigsspil – hver figur repræsenterede et bestemt antal soldater – så fandt Arneson på, at tage 

nogle enkeltfigurer man som spiller styrede på eventyr efter skatte. De oprindelige regler var 

ret uforståelige og målet med spillet simpelt – at vinde – hvorfor det blev nødvendigt for 

spillerne selv at være medskabende, hvis det skulle holde deres interesse fangen. Under 

indflydelse af fantasygenrens voksende popularitet, opstod fænomener som “Fantasy role-

playing game” og “Fantasy role-play” i midten af 1960’erne og frem. De opstod som en 

konceptuel blanding af både den transmediale fantasygenre og kulturelle praksisser som 

krigsspil, historiske genopførelser (re-enactments), læringscentrerede rollespil og improv-



  40 

teater. Denne blanding var ofte en kollaborativ proces mellem forskellig grupper af 

ovenstående, som mødtes i klubber, på universiteter eller på arbejdspladser. Direkte eller 

indirekte påvirkede disse grupper hinanden og hinandens praksisser og disse fællesskaber 

udviklede mere eller mindre ens former for fantasy rollespil, hovedsageligt i USA, England og 

i Nordeuropa.  

 

D&D indvirkning på fantasygenren i spilbarform er enorm og markerer bindeleddet mellem 

fantasygenrens litterære rødder og computerspil. Matt Barton skriver, at  
 
no matter how someone feels about the moral influence of D&D, no one can deny it played a highly 
constructive role in developing the computer game industry. Besides creating a new type of person – 
the “gamer”, and sowing a generation with seeds of creativity and imagination, adapting D&D for 
computers became one of the Holy Grails of early computer programming (Barton, 2008, p. 19). 
 
 
I 1975 udkom et fantasyrollespil på en universitetscomputers PLATO-system. 

Programmørerne Wisenhunt og Wood skabte dnd (en forkortelse af Dungeons & Dragons) – 

et spil, som kom til at sætte standarten for genrens videre udvikling. Her har vi muligheden for 

at skabe en karakter, tildele denne attributter (så som styrke, intelligens osv.) og derudover 

havde spillet et detaljeret level up-system, baseret på erfaringspoint. Monstrene blev sværere 

at overvinde jo længere inde i dungeonen spilleren kom, og – måske vigtigst – så havde 

spillet både en historie og en quest – dræb dragen og hent den magtfulde ’Orb’. Alle 

elementer er siden blevet genredefinerede træk ved computerbaserede rollespil. Året efter 

forfattede programmøren William Crowther spillet Colossal Cave Adventure (ADVENT), som 

navngav adventure-genren i computerspilsregi. Crowther var huleudforsker, og spillet var en 

tekstuel reproduktion af de selvsamme hulesystemer, han havde udforsket gennem sin 

amatørhobby. I modsætning til andre af tidens computerspil var interaktionen tekstlig og 

eventyret startede med ordene ”Somewhere nearby is Colossal Cave, where others have 

found fortunes in treasure and gold, though it is rumoured that some who enter are never 

seen again. Magic is said to work in the cave”. Spillet inspirerede bl.a. en gruppe MIT-

studerende til at lave spiltrillogien Zork (1980-1982), der ligeledes foregår i ”the ruins of an 

ancient empire lying far underground”. Dungeon-konceptet fortsatte i bedste velgående med, 

nu berømte spil som Rogue (1980), som igangsatte en hel generation af ”roguelikes”, spil 
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som mimede dette tidlige spil, som f.eks. Hack (1982), Moria (1983) og Larn (1986) for blot at 

nævne nogle få. Men Rogue markerer et skift i udbredelsen af denne type spil, ikke blot hvad 

angår spillets gameplay. For til forskel fra tidligere spil, som blev spillet på universiteternes 

lokale mainframe, i form af PLATO-systemet, så sker der en teknologisk udvikling omkring 

1980, som er med til muliggøre spillenes udbredelse, nemlig fremkomsten af 

hjemmecomputeren, eller PC. Akalabeth: World of Doom, udviklet i 1979 af den nu 

legendariske Richard Gariott (som også har udviklet Ultima-spilserien) foregår også i 

underjordiske dungeons, men nu er spillets tekstuelle repræsentation udskiftet med et 

regulært førstepersonsperspektiv.  

 

Når man ser på udviklingen af denne tidlige generation af computerrollespil, CRPGs 

(Computer Role-Playing Games), så er der, trods deres indbyrdes forskelle i features, 

gameplay, grafik o.a., en række helt centrale ligheder: Det måske vigtigste element er 

spillerens karakter i spillet, avataren. Ens avatar består, i denne tidlige generation af spil, 

udelukkende af en række attributter, som har fået tildelt en talværdi, som er bestemmende for 

karakterens handlemuligheder i spillet, og som stiger i takt med spillets progression. I 

forlængelse heraf, har spilleren som regel mulighed for at vælge, hvilke af karakterens 

’færdigheder’, der skal udvikles, oftest gennem akkumulationen af nyt udstyr – et direkte lån 

fra D&D. Og siden en så stor del af netop tabletop-spil består af matematiske beregninger, 

sandsynligheder og tabelopslag blev programmørerne af CRPGs hurtig klar over, at denne 

del af spillet gjorde dem velegnede til at spille på computere.  

 

Med Ultima III: Exodus fra 1983 sker der en ændring i denne spilform. Hvor ovenstående spil 

var bygget op omkring den ensomme sværdsvingende helt – og skabte et gameplay af 

hack’n’slash4 – så skulle spilleren her kontrollere en hel gruppe karakterer og anvende disse 

karakterer taktisk. Spiloplevelsen blev her mere i D&Ds ånd, hvor spilscenarierne typisk var 

tiltænkt en gruppe spillere, der hver rollespillede karakterer med vidt forskellige og 

                                                        
4 Termen ’hack and slash’ / ’hack’n’slash’ stammer fra Dungeons & Dragons-kampagner, hvor der er intet eller 
meget lidt fokus på plottet, og fremhæver i stedet kampsekvenser og / eller vold. Termens er senere, i 
computerspilskontekst, kommet til at betegne en subgenre af actionspil eller et gameplay hvor fokus er på 
kampsekvenser af typen close combat, hvor man er helt tæt på den fjende / det monster man kæmper imod.  
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komplementære evner, som skulle udnytte denne komplementaritet på bedst mulige vis – en 

gruppesammensætning, som ligger i direkte forbindelse af Tolkiens umage fellowship i The 

Lord of the Rings. Denne Tolkienske forbindelse til fantasygenren er ikke mindre udtalt, da 

spillene får en multiplayerdimension tilknyttet. Dette sker i de såkaldte Multi User 

Domains/Dungeons/Dimensions, eller MUDs.  

 

3.3.2 MUDs og MMORPGs 
De første MUDs var en tidlig form for multiplayer spil, som kombinerer elementer fra tabletop-

spil som D&D og sociale chatrum. MUDs er tekstbaserede virtuelle miljøer, som tillader flere 

spillere at logge ind og deltage i dette miljø. Det første MUD dukker op i 1979-80 og blev 

skabt af to studerende fra University of Essex, Roy Thrubshaw og Richard Bartle og var 

inspireret af netop tabletopspillet D&D. Denne MUD-version blev gennemskrevet flere gange 

af netop Bartle og udviklet til systemet MUD1, et ”fantasy environment, i.e. a vaguely 

medieval world where magic works and dragons are real” (Bartle, 1996). Grunden til, at D&D 

og Tolkien har en så fremtrædende plads i dette og efterfølgende MUDs skyldes bl.a. D&Ds 

popularitet på universiteternes campus i 1970’erne og 1980’erne. Denne periode og denne 

kontekst fostrede også computer-netværksteknologier, som begyndte at dukke op i både USA 

og Europa. Begge konvergerede i hovederne på, hovedsageligt mandlige, computer science-

studerende – og resultatet var MUDs. Flere og flere MUDs dukkede op, og selvom genren 

stadig er afgrænset til universiteternes computerlaboratorier, så blev genrens konventioner 

ekspliciteret i og med de blev kodificeret. MUD1 kom til at definere stort set alle senere 

versioner af disse tidlige MUDs, for som Bartle observerer:  

 
Most of the first generation of look-alike games stayed in the genre, partly because the authors liked 
that kind of game (or they wouldn’t have played MUD1), and partly because MUD1 could be used as a 
source of ideas for commands, spells, monsters and so forth. (ibid) 
 

MUD befandt sig på Essex Universitys mainframe, som var forbundet til et packet-switching 

system via ARPANET. I 1980 fik spillet tilføjet en række eksterne spillere fra andre 

universiteter, netop via ARPANET, og det blev enormt populært. Spilbaserede MUDs, så som 

det danske DikuMUD fokuserede på de specifikke spilmæssige aspekter og introducerede 
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begreber fra AD&D, som f.eks. karakterklasser. Spillet blev hurtigt populær og dannede skole 

for en lang række af spilcentrerede MUDs. Faktisk var spillet så centralt i udviklingen af 

egentlige MMORPGs, at Bartle beskriver det nu klassiske EverQuest som ”basically a 

DikuMUD with a graphical front-end bolted on” (Bartle, 2010, p. 33). De MUDs der opstod i 

kølvandet på og som et resultat af tabletop-rollespillene bibeholdt en lille men dedikeret skare 

af fans, indtil de i midten af 1990’erne fik selskab af en ny generation af spil. Disse nye spil 

formående af integrere et grafiks interface med de faste genrekonventioner, som MUDs 

havde etableret, og ikke mindst målrette dem mod et massepublikum. Det første grafiske 

online rollespil - Meridian59 (1995) – var ikke overraskende situeret i et fantasyunivers. Året 

efter kom endnu et fantasycentrisk spil, Diablo (1996), og begge disse fasciliterede et 

gameplay, hvor spillere kunne træde ind i et grafisk-rumligt univers og spille med andre i 

realtid. Ultima Online (1997) fremhæves ofte som et gennembrud for MMOR(P)G-genren af 

flere grunde. Spillet var det første af sin slags til at nå 100.000 betalende spillere, og selve 

den økonomiske succes gjorde, at denne type spil i den forretningsmæssige offentlighed: 

”Ultima Online “was no longer simply an online role-playing game, it was a massively 

multiplayer online role-playing game – an MMORPG” (Bartle, 2010, p. 33).  

 

Foruden ovennævnte spil, så er EverQuest (1999), Asheron’s Call (1999), Dark Ages of 

Camelot (2001) og EverQuest II (2004) alle tydeligt high fantasy-situerede MMORPGs. 

EverQuest II var en oplagt arvtager til både spilserien og fantasygenren, da det udkom i 2004: 

Det fik over 300.000 spiller indenfor de første 3 måneder, havde et design og et gameplay, 

som allerede var afprøvet og nu finpudset, og så havde spillet navnet EverQuest (Bartle, 

2010, pp. 35-36). Det kunne ikke fejle og gjorde det for så vidt heller ikke, for spillet gjorde alt 

rigtigt. Grunden til, at spillet kun nævnes kort eller slet ikke i MMORPG-litteraturen er en helt 

anden. På dette tidspunkt, i 2004, var flertallet af verdens computerspilintelligentia enige om 

én ting – at markedet for fantasysituerede MMORPGs var rigeligt mættet. Og da denne 

mætning skyldes mere eller mindre ensartede spil (i både æstetik og gameplay), så var der 

ligeledes bred enighed om, at den næste store succes skulle komme fra et spil, der brød med 

disse konventioner og bød på noget nyt og eksperimenterende. I 2004 udkom det p.t. mest 

succesfulde vestlige MMORPG nogensinde; WoW.  
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3.3.3 World of Warcraft – universet som ramme og som rum 
Spørger man skaberne af spillet – Blizzard Entertainment – om hvad WoW er, får man bl.a. 

denne forklaring:  

 
What is World of Warcraft? World of Warcraft is an online game where players from around the world 
assume the roles of heroic fantasy characters and explore a virtual world full of mystery, magic, and 
endless adventure […].World of Warcraft thrusts you into a central role of an ever-changing story. You 
and your friends will be active participants in events that are steeped in the rich lore of this fantasy 
universe. Fight for either the Alliance or the Horde, and experience a fully-realized fantasy world  
(Blizzard, 2012). 
 

Citatet viser med al tydelighed, hvilken tradition, spillet skriver sig ind i: Det trækker på 

selvsamme grundlæggende gameplay, som vi finder i bl.a. MUDs og traditionen omkring 

adventure- og rollespil som D&D.5 Spillet er et MMORPG, hvilket skaber et gameplay, hvor 

flere tusind spillere kan bebo spilverdenen på én og samme tid og interagere med hinanden. 

Azeroth – den verden som WoW foregår i – har en lang historie af krige og alliancer mellem 

forskellige stammer, kulturer og racer, hvilket i spillet har optegnet en skillelinje mellem to 

fraktioner; Horde og Alliance. I dette krigshærgede univers vælger man som spiller at tilhøre 

en af de to fraktioner. Dette sker gennem de forskellige spilbare racer, som er eksklusivt 

tilknyttet hver fraktion (eks. tauren, troll, undead, blood elves og orcs for horde-fraktionen). 

Valget af race i spillet er et grundlæggende socialt valg, eftersom de to bekrigende sider i 

konflikten ikke kan kommunikere med hinanden.6 Hver fraktion har opdelt spilverdenen i hver 

deres områder og her kan den modsatte side ikke bevæge ind, uden at blive angrebet af 

både Non-player-characters (NPCs) og andre spillere her. Spilverdenens historiske konflikt 

mellem modstridende fraktioner, og den mytologiske forankring denne har, er på denne måde 

kodet ned i spillets arkitektur. Omfanget og graden af denne bekrigelse bestemmes bl.a. af 

den specifikke type af server, man spiller på (dette vil blive uddybet og behandlet under 

metodeafsnittets refleksioner over valg af informanter). Valg af race bestemmer også hvor i 

spilverdenen man indleder sin færden, da alle racer har deres eget startsted, som 

                                                        
5 Mortensen argumenterer for, at WoW og MUDs deler visse lighedstræk, især hvad angår ”Game structure, 
story and fiction, character development, questing, and social interaction” (Mortensen, 2006, p. 398). 
6 Ud over en række prægenererede emotes – når man kommunikerer en handling, uden denne udtrykkes i 
ord/skrift.  
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igangsætter spillernes eventyr. Spillet starter ved udleveringen af quests fra forskellige og 

disse forskellige quests driver spilleren videre til nye områder i spilverdenen. Quest-strukturen 

er grundlaget for meget af spillets gameplay (Rettberg, 2008) og er bl.a. med til at sikre 

spilleren experience points (XP). Akkumulationen af XP betyder, at spillerkarakteren stiger i 

levels og derved gradvist bliver stærkere og stærkere. Karakterens level er desuden 

afgørende for eksempelvis hvilke former for abilities (angrebsmuligheder, 

håndværksmæssige professioner o.a.) karakteren har mulighed for at lære. Jo højere level, jo 

mere kraftfuld bliver karakteren. Ud over valget af race (og dermed fraktion) skal man som ny 

spiller også vælge en karakterklasse. Hvor racen var af social betydning, er valget af 

karakterklasse bestemmende for hvad man som spiller kan og ikke kan i spillet. Dette valg 

bestemmer med andre ord gameplayet. Karakterklasserne (f.eks. rogue, warrior, hunter, 

priest, paladin m.m.) fordeler sig på 3 grundlæggende karakterklassefunktioner, som 

bestemmer det gameplay, denne karakter muliggør. WoW bygger på en helt traditionel 

opdeling, som kendes fra både MUDs og tabletop-rollespil som f.eks. D&D, nemlig en 

klassisk af tank, dps og healer.7  

 

Den ekstremt korte beskrivelse af WoW demonstrerer tydeligt, hvorledes alle forudsigelser 

om nyskabelse og eksperimenter som nødvendige for et MMORPGs succes, var helt 

grundløse. WoW anvender, i både sin æstetiske setting (generisk high fantasy) og i sit 

grundlæggende gameplay, den traditionelle, fastcementerede og afprøvede formular for 

denne type af spil. Men denne digitale fantasyverden har alligevel formået at sprænge 

rammerne for, hvad man har troet muligt, og akkumuleret det uhørte antal af 12 millioner 

betalende spillere, der hver måned var villige til at betale abonnementsprisen på 10 USD 

(Blizzard, 2010). Dette er også ret præcist det, som gør WoW interessant i herværende optik: 

”What makes WoW different from so many other newer games is that it is so common, so 

widely spread, and so available. It is a ‘net phenomenon that draws all kinds of gamers into it 

                                                        
7 Tanks (eks. en warrior) er bygget til at kunne tage end de fleste andre typer, hvorfor denne karaktertype i 
gruppesammenhænge skal holde monstre væk fra gruppens andre medlemmer. Den anden type er dps 
(damage per second), og i modsætning til tanks kan denne type ikke modtage så megen skade, men derimod 
gøre skade på monsteret. Den tredje karaktertype er healers, hvis primære rolle er at holde de andre 
gruppemedlemmer i live gennem magi. Denne struktur skaber en situation, hvor alle tre typer udfylder en 
specifik rolle i gruppespilsammenhænge.  
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[…]. It is eclectic and opens up for a very diverse set of use” (Mortensen, 2006, p. 411). 

Spillet er, alene på grund af sin populærkulturelle gennemslagskrift, interessant. Koblet med 

ovenstående pointer, gør det spillet til et eksemplarisk udtryk for selve realiseringen af 

fantasys generiske potentiale i spilbar form.  

 

Det er her interessant, at WoWs succes som fantasyspil ikke udspringer af et litterært forlæg, 

men derimod den spilverden, der er opstået og udviklet gennem Blizzards spilserie Warcraft I, 

II og III og senere konsolideret gennem en række forskellige andre medieprodukter. Spil som 

er bygget op over litterære forlæg, og dermed kendte narrativer og plots fratager i vid 

udstrækning spilleren muligheden for at kunne vælge – valgene er allerede fortaget og  

konsekvenserne er kendte. Det man derimod har, er en fuldt beskrevet, detaljeret og 

sammenhængende verden med krige og konflikter og dermed et enormt narrativt potentiale. 

Det er ikke mindst sandt i WoW, hvor spillet ikke tilbyder kendte fortællinger og plots, men 

qua spiluniversets beskaffenhed tilbydes vi rammer omkring disse, hvori forskellige, lokale 

fortællinger kan udfoldes – en fantasybaseret narrativ motor, der udstikker retninger, ikke mål 

kendt på forhånd. Disse rammer om fortællinger er et af de mest centrale og definerende træk 

ved fantasygenren: Vi så dette i kim hos Morris og MacDonald og fuldt udfoldet hos Tolkiens 

sekundære verdener i både praksis og poetik. Selv om de litterære fantasyforlæg tilbyder 

computerspil eksotiske locations, flora og fauna og episke konflikter, så er det i høj grad på 

grund af disse fantasyverdeners regelbundne natur, at de er velegnede for 

computerspilsmediet. Tolkien fremhævede igen og igen, at en sekundær verden skal være 

defineret ved en ”inner consistence of reality”. Man kan som skaber af en sådan verden ikke 

blot ændre på denne verdens regler og fremkomme med lette løsninger, men må altså 

forholde sig til de regler som universet er bygget op omkring. I computerspilskontekst bliver 

det tydeligt, at disse detaljerede, regelbundne og internt konsistente verdener er rigtig gode 

spilbare verdener: I spil bliver alle disse elementer kvantificeret og ekspliciteret i og gennem 

spilkoden. Skjult bag de virtuelle verdeners æstetik og interfaces ligger koden og i 

computerspilskontekst korpsliggør spilkoden selve de regler, som er konstituerende og 

strukturerende for spillet. Fantasyverdenernes dobbelte forankring i både rum og regler gør 

dem særdeles velegnede til computerspil.  
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Rum har været et centralt nedslagspunkt i digitale medier, helt tilbage fra de tidlige 

manifestationer som f.eks. cyberspace (Benedikt, 1992) og MUDs (Anders, 1999) og Jenkins 

har flere steder argumenteret for, at computerspil bedst kan ses som rumlige historier, der 

udfoldes i takt med at spilleren bevæger sig gennem spilverdenen (Fuller & Jenkins, 1995; 

Jenkins, 2004). Udforskningen af den ukende og åbne fantasyverden (gennem episke rejser 

og quests) begrebsliggør Jenkins som ”environmental storytelling” og forklarer den centrale 

rolle rummet spiller på denne måde: ”Game designers don’t simply tell stories; the design 

worlds and sculpt spaces” (Jenkins, 2004, p. 121). Dette får en helt særlig signifikans i 

fantasysituerede spilverdener som WoW: Både fantasygenren i litterær form og 

computerspilmediet har ”worldbuilding”, etableringen af et rum og den fortællemodale 

bevægelse gennem dette rum, som deres modus operandi. Denne centrale betydning af både 

rum og opbygningen af verdenen for både fantasygenren og computerspil, skaber endnu en 

kontaktflade mellem disse. Den oplevelsesmæssige kvalitet ved denne måde at bygge 

verdener op på, kan begrebsliggøres som worldness. Worldness kan være med til, både at 

udpege og kvalificere forståelsen af, hvad der konstituerer oplevelsen af et 

sammenhængende, genkendeligt og beboeligt univers som f.eks. WoW. 

 

3.4 Worldness som oplevelseskvalitet 
Konsulterer man computerspilslitteraturen er der bred enighed om, at worldness er en helt 

central kvalitet ved virtuelle verdener. Således skriver spildesigner og –forsker Celia Pearce, 

at worldness både er et af de mest centrale og uhåndgribelige kvaliteter ved virtuelle 

verdener:  

 
The term is used to express a sense of coherence, completeness, and consistency within the world’s 
environment, aesthetics, and rules. To maintain a sense of worldness, a virtual world must create an 
aesthetic […] a syntax, a vocabulary, and a framework that is extensible, sustainable, and robust. 
Every accessible location in the world must be accounted for in order to create the sense of 
contiguous, explorable space (Pearce, 2009, p. 20). 
 

Som ovenstående citat vidner om, så er worldness er ofte blevet teoretiseret som en specifik 

tekstuel kvalitet ved en realisering af en fantasyverden, men jeg forstår begrebet som et 
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grundlæggende udtryk for spillerens oplevelse – som en receptionsmæssig kvalitet ved det 

engagement man har med en sådan verden: Som oplevelseskvalitet. Virtuelle verdener kan 

anlægge flere forskellige strategier til at skabe fornemmelsen af worldness. En af disse 

strategier er brugen af mytologiske grundstrukturer. 

 

3.4.1. Mytologiske grundstrukturer og ”rich text” 
Spilforskeren Tanya Krzywinska har udforsket WoWs tekststrukturer og tekstuelle elementer 

og vist hvordan disse er essentielle for spiloplevelsen, for ”world creation” og derfor også for 

fornemmelsen af worldness (Krzywinska, 2008). Krzywinska definerer worldness ved 

konsistens i rumlig, stilistisk, fysisk og historisk forstand og fokuserer specielt på den 

historiske konsistens – denne skabes i WoW i form af en sammenhængende mytologi. 

Mytologier indeholder altid en eller anden form for kosmologisk verdensorden, som udtrykkes 

i symboler og i kausale narrativer, dvs. myter. De indeholder endvidere ”extended imaginary 

terrains”, dvs. udstrakte forestillede eller mytiske landskaber, hvori der kan udspille sig en 

mængde forskellige og indbyrdes forbundne fortællinger og konflikter, som får deres 

betydning ud fra den overordnede mytologi. Én af disse essentielle mytiske strukturer er 

tekstuelt at finde i spiluniverset i form af især ruiner. Disse ruiner i spilverdenen vidner om en 

svunden tid og kommunikere en grundlæggende tabserfaring – ”in-memorian signifiers of past 

glory” (p. 131) – som på denne måde indskriver en tidsmæssig, mytologisk konsistens i 

universet: Ruinerne vidner om tidligere kulturer og folkeslag, hvis handlinger, krige og 

alliancer er konstituerende for nutiden og kan fremlæses direkte i universet. Et kort over 

denne verden er således ikke kun geografi, men kan for den erfarne spiller også ”be read 

through their knowledge og the world’s narrativized, lived, and embodied history” (p. 133). 

Steder og personer får identitet og liv gennem en fornemmelse af historisk tid, og spilleren får 

selv begrundet sin eksistens gennem verdenens mytologi.  

 

Et andet centralt begreb hos Krzywinska er ”rich text” og dette får en særlig forklaringskraft 

netop i forbindelse med WoWs worldness. En rich text betegner hvorledes de mange inter- og 

intratekstuelle referencer til fantasysupergenrens troper og symboler, til tidligere realiseringer 

af verdenen m.m. tilsammen skaber et væv af allusioner, referencer og korrespondancer. En 
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rig tekst udnytter altså potentialet i spillerens erfaringer og viden til at udvide den aktuelle 

verden med et ekstra lag af betydning, som spilleren selv tilføjer. – og disse er ikke 

nødvendigvis begrænset til fantasygenren men er også af populærkulturel art. Disse 

populærkulturelle referencer, som findes til overflod i WoW kan for nogle spillere opleves som 

ødelæggende for deres spiloplevelse og dermed deres fornemmelse af worldness, men ”the 

presence of multiple and deliberately planted intertexts encourages a certain type of depth 

engagement with the game” (p. 124). Denne dybdelæsning af referencerne, om man får øje 

på dem eller ej, kan derfor ses som både aktivering og forhandling af bestemte 

genremæssige skemaer: Det handler ikke om at indleve sig i fiktionen, men snarer om 

indlevelse i en mere avanceret læsnings- og fortolkningsproces.   

 

I forhold til mytologiernes lineære struktur udfolder de computerspilsfaciliterede 3-

dimensionelle rum lang mere komplekse narrativer, idet spilleren kan træffe aktive valg og 

agere frit i verdenen. Krzywinska skriver i relation hertil, at vi på trods af spilverdenens 

kontekst, mytologi og kosmologi ”nonetheless do ”real” things in that world” (Krzywinska, 

2008, p. 126). I et MMORPG som WoW er der et uomgængeligt faktum, at vi spiller, taler og 

samarbejder med andre spillere, hvilket gør at myte, genre og virkelighed mødes i denne 

spilverden.  

 

3.4.2. Worldness som holistisk og komplekst fænomen 
Lisbeth Klastrup har behandlet worldness i computerspilsverdener som et udtryk for en ny 

form for engagerende fiktionsuniverser. Disse fiktionsuniverser opstår som et resultat af en 

komplekst samspil mellem en række faktorer, som tilsammen skaber et spils worldness 

(Klastrup, 2009).8 Disse faktorer er: “a) the aesthetics of the gameworld as both an actualised 

explorable and mentally imagined universe; b) the experiences and means of expression the 

world as a game system and tool allows and affords; c) the social interaction in and about the 

world”. Klastrup er med andre ord interesseret i at undersøge de æstetiske rammer for 

                                                        
8 Hvor intet andet er nævnt henviser citater til denne onlineartikel af Klastrup, som er uden sidetal. Artiklen kan 
frit tilgås her: http://gamestudies.org/0901/articles/klastrup 
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verdenen, gamedesignets rammer for performance og spillernes muligheder for at interagere 

med spillet og andre spillere. Etableringen af verdenen sker i kraft af genrekonventioner og en 

baggrundsfortælling (myte), som dels giver en fornemmelse af verdenens lange forhistorie og 

dels hjælper spilleren med en fortolkningsramme til verdenens kosmologi og konflikter; hvilke 

kampe som skal kæmpes og hvorfor.  

 

For at kunne uddybe spillerens oplevelse af worldness inddrager Klastrup tiden som 

parameter, i form af de forskellige oplevelsesfaser, man som spiller gennemløber. Faserne 

beskrives ved hjælp af tre begreber: Immersion, presence og engagement. Immersion 

beskriver spillerens indlevelse i den fiktive verden, i spillet som fiktion. Den anden fase – 

presence – handler om både tilstedeværet i spilverdenen og interaktionen med andre spillere: 

”the experience of being immersed in the social reality of the world”. Den tredje og sidste fase 

er engagement: Engagement opstår gennem længere tids indlevelse i og oplevelse af (både 

in-game og out-of-game) denne verden – interaktionen med både spillet og med andre 

spillere. Klastrup beskriver dette engagement som ”the continuous and combined experience 

of immerson and presence”. Worldness kan således bedst opleves over tid, gennem 

engagement og i samspil mellem interaktionen med spillet og med andre spillere. Med disse 

tre faser eller niveauer af worldness er Klastrup med til at specificere begrebet: Det udvikles 

over tid og opleves forskelligt af spillere med forskellig erfaring: Man kan derfor formode, at 

mindre erfarne spillere vil vægte oplevelsen af immersion-aspektet af spillet højere end 

erfarne spillere. Når meget erfarne, mekaniske spillere oplever, behandler og taler om spillet 

som et funktionelt stykke software – dvs. så at sige træder ud af immersion-delen – så skal 

dette ikke ses som et brud på worldness, men en forskydning i oplevelsen af engagement i 

spillets worldness.  

 

Selvom Krzywinska og Klastrup vægter forskellige aspekter af worldness-begrebet, så er de 

begge interesserede i at beskrive, hvad vi kunne kalde for spilverdenens dobbeltkontrakt med 

spilleren, idet den på én og samme tid forstås som både fiktion og social realitet. Indlevelsen i 

verdenen foregår på to planer, idet indlevelsen i fiktionen (immersion) kræver, at spilleren 

træder ind i fiktionens særlige kontrakt af make-believe, mens indlevelsen i den sociale 
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realitet kræver tilstedeværelse (presence) og interaktion med andre spillere i og omkring 

verdenen. Begge teoretikere fremhæver en grundlæggende konsistens i verdenen som 

afgørende. Hvor Krzywinska lader de mytiske grundstrukturer er det bærende i denne 

sammenhængskraft, taler Klastrup om en fortolkningsramme i de æstetiske rammer, der 

sættes for verdenen. Krzywinskas sætter med begrebet ”rich text” fokus på vigtigheden af de 

intertekstuelle referencer og hvordan disse opleves, og Klastrup fremhæver spillerens 

oplevelse af tilstedeværelse, performance og interaktion i og omkring verdenen. 

Fællesnævneren for begge teoretikeres forståelse af worldness er bundet op på konsistens i 

forhold til forventning: Stemmer de forskellige aktualiseringer af spilverdenens mange 

elementer overens med spillernes forventninger til disse? Hvordan udtrykkes, kontrasteres og 

forhandles disse forventninger i den aktuelle spilsituation – og, i vores tilfælde, i selve 

interviewsituationen? Disse aktualiseringer og forventninger trækker på betydninger fra hele 

det mentale billede af verdenen, man som bruger har – på samme måde som genrer 

rammesætter vores forståelse af medietekster og transcenderer den enkelte tekst til en større 

og bredere fortolkningsramme. Vores attraktion af og engagement i en given onlinespilverden 

hænger i høj grad sammen med vores viden om og forståelse af den genre af fiktive universer 

(i andre medier) som onlineverdenen kobler an til. Dvs. en undersøgelse af genren i et 

bestemt computerspil må have et udblik til de repræsentationskonventioner og typer af 

indhold, som findes i denne genre i forskellige andre medier. Eksempelvis er mytologien eller 

baggrundshistorierne (som rammesætter fiktionsverdenens fortællinger, konflikter m.m.) 

forskellige, alt afhængig af, om vi har at gøre med et science fiction-univers eller et 

fantasyunivers, og det er højest sandsynligt hvor meget dette betyder for konkrete spillere. 

Ermi og Mäyrä minder os om, at ”[p]layers do not just engage in ready-made game play, but 

also actively take part in the construction of these experiences: they bring their desires, 

anticipations and previous experiences with them, and interpret and reflect the experience in 

that light” (Ermi & Mäyrä, 2005, p. 2).  

 

Den enkelte spillers genrepræferencer, genrehistorik og forståelse af disse genrer er derfor 

afgørende for, hvordan denne spiller tolker og forstår et givent spil og derfor hvordan 

worldness bliver oplevet. Når genren spiller en så central rolle for det oplevelsespotentiale 
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man som bruger tilbydes, så er det nødvendig først at definerer hvad vi forstår ved genre og 

hvordan vi kan kvalificere genreforståelsen i en analytisk optik. 

 

2.5 Genre som pragmatisk begreb 
Genre som begreb denoterer et fællesskab eller ’familieligheder’ mellem tekster, både 

indenfor og på tværs af medier, organiseret efter f.eks. komposition, stilistiske træk eller 

tematiske kriterier. Ideen om ’familieligheder’ peger på, at der ikke nødvendigvis er et centralt 

kernetræk fælles for alle tekster, for at vi kan sige disse tilhører en genre. I sin originale 

introduktion til begrebet bruger Wittgenstein (Wittgenstein, 1967, pp. 31-32) familieanalogien 

til at beskrive kognitive, typologiske systemer. En type kan beskrive et mønster af 

overlappende ligheder; hvert familiemedlem deler specifikke træk med andre 

familiemedlemmer, men der er ikke noget enkelttræk, som er fælles for alle 

familiemedlemmerne, jf. den tidligere beskrevne forståelse af fantasygenren som et ”fuzzy 

set”. Genrebegrebet peger altså på en gruppe af tekster, som er forbundet via et netværk af 

overlappende ligheder som krydser hinanden i forskellige konstellationer og konstituerer 

genren som et hele. Derfor skal ’genre’ også forstås som et fleksibelt og elastisk begreb.  

 

Men genre er ikke blot et tekstuelt fænomen. Selve genrebegrebet er tæt sammenbundet 

med et fundamentalt kognitivt behov for at kategorisere og indordne erfaringer og indtryk, 

med henblik på overhovedet at kunne navigere den sociale verden. Genrer kan derfor, 

sammen med andre typifikationer, ses som kognitive værktøjer for organisering af vores 

erfaringer i hverdagen. Genreviden og –forståelser er afgørende for at vi kan deltage 

meningsfuldt i kommunikative møder med andre. Genrer udvikler sig gennem og omkring 

vedvarende forhandlinger af forventninger og konventioner af både medietekster og brugen af 

disse (Bruun, 1994; Frandsen & Bruun, 2005; Mittell, 2004; Neale, 1980, 1995).  
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2.5.1 Genre som social handlen 
I 1984 kom det nok mest indflydelsesrige bidrag til nyere genreforskning. Med ideen om 

genre som social handlen9 leverer Carolyn Miller et opgør med hele den tekstlingvistiske 

tradition, som var fremherskende i 1970’erne. Denne tradition anskuede genrer som værende 

en konstituerende del af teksters systemiske niveau – at genreniveauet i en given tekst 

bestod af regler som så genererede en række tekstytringer. Disse regler kunne man belyse 

og beskrive ved at analysere en række tekster som forekomster af genrereglerne. Med Miller 

blev genrestudiet placeret inden for kulturstudiet. Miller definerer genrer som ”typified 

rhetorical actions based in recurrent situations” (Miller, 1984, p. 159) og foretager en 

reformulering af genrebegrebet, der skubber genreforestillingen bort fra en taksonomisk 

funktion (hvor tekster anses som tilhørende en bestemt genre qua sine tematiske og formelle 

træk) hen mod en pragmatisk funktion (hvor tekster ses som dels eksempler på genrer i 

anvendelse, og dels genreproducerende).  

 

I udviklingen af sin forståelse af genrer som social handlen trækker Miller på Alfred Schutzs 

arbejde: Især forståelsen af begrebet ’livsverden’ som et fundamentalt intersubjektivt og 

socialt fænomen i hvilket den menneskelige erfaring og aktiviteter læres, forhandles og 

distribueres som både konstrueret og koordineret bliver vigtig for Millers genreforståelse. 

Schutz beskriver livsverdenen som 

  
the arena, as well as what sets the limits, of my and our reciprocal action. […] The life-world is thus a 
reality which we modify our acts and which, on the other hand, modifies our actions (Schutz & 
Luckmann, 1974, pp. 6-7). 
 

Centralt for konstruktionen og oplevelsen af livsverdenen er, hvad Schutz kalder for ”the stock 

of knowledge”, som medierer vores opfattelse og forståelse af objekter. Vores perception af 

ting (den måde tingene manifesterer sig for vores bevidsthed) er medieret og filtreret af vores 

”stock of knowledge” – de socialt afledte og bekræftende regler, strategier og opskrifter for 

                                                        
9 Jeg har valgt at oversætte Millers udtryk ’social action’ med social handlen og ikke, som det optræder flere 
andre steder, social handling. Social handling ser jeg som en misvisende oversættelse af fænomenet fordi der 
netop ikke er tale om en enkeltstående handling (det man på engelsk kunne have kaldt ”act”), men om at en 
genre skal ses som en proces af sociale, retoriske handlinger som udgør en bestemt type handlen. 
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opførsel og handlen i typiske situationer. Typifikationer udgør en central del af vores ”stock of 

knowledge” og disse stammer fra forskellige situationer vi opfatter som ens, idet de er 

”constituted in inferences from […] previous direct experiences” (Schutz & Luckmann, 1974, 

p. 74). Typifikationer er tæt forbundet med situationer og er baseret på erfaring og 

formodning: hvad der har fungeret før i en given situation sandsynligvis vil fungere igen i en 

lignende situation. Med andre ord er typifikationer rutiniserede og socialt tilgængelige 

kategoriseringsprincipper og fungerer derfor som pejlemærker for at genkende og handle 

indenfor velkendte situationer. For Schutz er fortolkning, betydning og handlen tæt 

sammenvævede: Vi handler indenfor kontekster af betydning, som vi fortolker via tilgængelige 

typifikationer, og vores handlen bliver betydningsfuld for andre indenfor disse kontekster.  
 

Millers genreforståelse hviler på en grundlæggende etnometodologisk fremgangsmåde. Den 

etos som animerer etnometodologiske studier stammer fra Harold Garfinkels forståelse af den 

sociale orden (Garfinkel, 1989). I forlængelse af fænomenologiens idé med at transformere 

hverdagslige kategorier og objekter til de aktiviteter, som konstituerer disse, så var Garfinkel 

interesseret i at forstå og begrebsliggøre den sociale orden i form af kropsliggjort aktivitet og 

hverdagens taget-for-givet metoder eller praksisser. Den etnometodologiske tilgang fokuserer 

på ”what people are ’really and actually’ doing as they do what they do and to discover in 

those actions the ’structures og practical action’ and the ways they come to make ’sense’” 

(Samra-Fredericks, 2010, p. 231). Etnometodologien er bl.a. inspireret af Schutzs 

fænomenologiske hverdagssociologi og fremhæver praksis som den primære måde at 

interagere med den sociale verden (Schutz, 1967, pp. 7-19). Etnometodologien er således en 

undersøgelse af de ’greb’ eller ’metoder’, folk gør brug af for at gøre deres hverdagsliv 

forståeligt. Millers forståelse af genrer bunder grundlæggende i den sociale handlen og 

hverdagens sociale praksisser. Hendes centrale manøvre indenfor den retoriske 

genreforskning, var at genkende Schutz’ hverdagslivstypifikationer som netop genrer. Dette 

perspektiv åbner op for en forståelse af hverdagslivet som både genreskabende og 

genrekonstituerende. Hermed bliver ideen om genre funderet i et fundamentalt kognitivt 

behov for at kategorisere og sortere i erfaringer og indtryk som en måde at navigere på i den 

sociale verden. Gener kan derfor betragtes som kognitive værktøjer til organisering af vores 
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hverdagslige oplevelser og erfaringer. Berkenkotter og Huckin tager Millers retoriske 

genreforståelse op og genlæser den i et sociologisk perspektiv – genrer er former for situeret 

kognition: De konkluderer, at ”genre knowledge is a form of situated cognition, inextricable 

from […] procedural and social knowledge” (Berkenkotter & Huckin, 1993, p. 478). Hermed 

bygger forfatterne bro til en socio-kognitiv genreforståelse.  

 

2.5.2 Pragmatisk genreforståelse: En socio-kognitiv tilgang 
Den pragmatiske forståelse af genre er udgangspunktet for den socio-kognitive genreteori, 

hvor genre forstås som et både dynamisk og fleksibelt mentalt skema, der både er individuelt 

og socialt konstrueret. Med udgangspunkt den kognitive psykologi udvikles en interesse for 

den sociale dimension ved de kognitive mekanismer, der gør sig gældende i 

betydningsskabelses- og tilegnelsesprocesser. En sådan tilgang betegnes socio-kognitiv 

receptionsteori og trækker på bl.a. hermeneutikkens begrebet om ’forventningshorisont’ og 

den kognitive psykologi – den såkaldte schema theory (Shore, 1996). Genrer, forstået som 

skemata, fungerer som fortolkningsrammer og er organiserende for både vores erfaringer, 

forventninger og forståelser. Vi vil som mediebrugere, gennem omgangen med bl.a. en bred 

vifte af forskellige medietekster, etablere disse konstruktioner, skemata, der fungerer som en 

slags mental arkitektur. Disse skemata skal ikke forstås som opskrifter, men snarere som 

referencerammer som bruges i mødet med gamle og nye erfaringer, hvorfor de også danner 

basis for udviklingen af nye skemata. En grundforståelse er, at genrer er socialt forhandlet i 

faktiske praksisser. En stor del af de mentale skemata det enkelte individ besidder, forbinder 

de individuelle betydningsskabelser med de samfundsmæssige og kollektive betingelser for 

denne betydningsskabelse, idet skemaerne er ”both inside and outside the head. Thus, 

schemas are both mental structures and materialized practices” (Hagen, 1992, p. 64). Höijer 

har gennem sine empiriske undersøgelser demonstreret, at tv-seere ikke blot trækker på 

erfaringer fra medietekster men også erfaringer fra deres dagligdag i forståelsen af tv-

programmer. Forskellige kognitive skemaer fra domæner som arbejdsliv, fritid, familie, 

medieforbrug m.m. bliver aktiveret i receptionssituationen og fungere guidende for 

fortolkningen af en given medietekst (Höijer, 1992, pp. 294-299).  
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Overordnet kan skemataeorien forklare, hvordan menneskets oplevelser af en given 

medietekst (eks. et computerspil) er afhængige af det enkelte individs tidligere, individuelle, 

sociale og kulturelle erfaringer. Hvert individ har således forskellige dispositioner for at 

modtage og fortolke en tekst, hvorfor individer ofte oplever den samme tekst forskelligt. Den 

mentale skematastruktur er indrettet i forskellige ’slags’, hvor hvert skema kan siges at 

indeholde ’pakker’ af, hvad vi ved. Höijer beskriver skemaerne således: ”They contain the 

common and characteristic features of similar phenomena, for example similar objects, 

events, situations or discourses” (Höijer, 1992, p. 287). Når vi således møder et nyt fænomen, 

vil vi automatisk prøve at relatere det til allerede eksisterende skamata, som indeholder 

lignende fænomener og anvende dette som forståelsesramme. Dette sker gennem en 

generaliserende overførsel af kendte erfaringer til nye sammenhænge. Skemaerne skal her 

forstås som dynamiske og uafgrænsede strukturer, der gennem individets stadige tilegnelse 

af oplevelser og erfaringer, er i konstant udvikling: Den individuelle version og tilegnelsen af 

det strukturelle og det sociale vil påvirke disse strukturelle og sociale forhold. Skemateorien 

binder på denne måde an til Giddens strukturationseori. Giddens (1984) undersøger her 

forholdet mellem aktør og struktur - mellem det kyndigt, handlende individ og de sociale 

systemers strukturelle egenskaber. Han forkaster på den ene side ideen om, at strukturer 

altid har eksisteret ontologisk, og at vi er passive underkastet dem. På den anden side 

forkaster han også ideen om, at vi er agenter opstået af vores egen realitet. I stedet beskriver 

Giddens et selvgentagende, rekursivt fænomen i hvilket, gennem vores sociale praksis, vi 

reproducerer selve de sociale strukturer som gør vores handlinger nødvendige, genkendelige 

og betydningsfulde. Herved reproducerer vores praksisser selve de strukturer, hvorfra 

praksisserne oprindeligt opstod:  

 
Human social activities […] are recursive. That is to say, they are not brought into being by social 
actors but continually recreated by them via the very means whereby they express themselves as 
actors. In and through their activities agents reproduce the conditions that make these activities 
possible (Giddens, 1984, p. 2) 
 

Giddens betegner denne proces ’strukturens dualitet’, og denne proces hviler på den 

forståelse, at "that the rules and resources drawn upon in the production and reproduction of 
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social action are at the same time the means of system reproduction" (Giddens, 1984, p. 19). 

Skemateorien skal her forstås som en mulighed for at give et konkret indblik i det, som 

Giddens betegner den praktiske bevidsthed – en ikke-ekspliciteret viden, udtryk gennem 

vores habituerede rutiner, gennem praksis. 

 

Denne konceptualisering af genrebegrebet er dermed opmærksom på, at selvom forskellige 

medietekster (i forskellige medier) umiddelbart ikke har meget tilfælles, alligevel deler fælles 

kommunikative formål og ikke mindst fælles sociale funktioner. Således synes den socio-

kognitive genreforståelse at være en velegnet i forbindelse med receptionsforskning: 

Mediereceptionsforskningen beskæftiger sig med processer af meningskonstruktion, mens 

den kognitive psykologi bl.a. i sine sociokulturelle former, forsøger at begrebsliggøre 

menneskelig meningsdannelse (Hagen, 1998) – herunder også mediereception.   

Genrebegrebet er således åbent overfor det faktum, at forskellige medietekster opfattes, 

anvendes og forstås forskellige alt afhængigt af, hvem som bruger dem. Begrebet ’genre’ har 

således en analytisk fordel over ’medie’ i denne optik: Det er et langt mere dynamisk og 

fleksibelt begreb, som netop er åbent for de åbne og omskiftende kontekster, 

mediekonsumeringen foregår i for forskellige mediebrugere. Et resultat heraf er, at et socio-

kognitivt genreperspektiv er med til at skubbe det konceptuelle fokus væk fra en 

teknologicentrering, hvor den specifikke medieteknologi har forrang, hen mod en 

opmærksomhed på den faktiske kommunikative proces, gennem hvilken forskellige medier 

betyder forskellige ting for brugerne, og – i denne proces – får indgydt mening og bliver 

indvævet i hverdagslivets sociale struktur.  
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3.0 Metodeafsnit 
Dette kapitel falder i to dele. I første del vil jeg præsentere min erkendelsesteoretiske 

fundering. Opfattelsen af, hvad der udgør et videnskabeligt udsagn, er tæt forbundet med de 

kriterier for videnskabelighed, vi opstiller, bygger på nogle bestemte forståelser af den 

virkelighed vi undersøger, og vores mulighed for at sige noget om den. I forlængelse heraf er 

konsekvenserne for konklusionernes gyldighed (validitet – undersøger vi faktisk det, som vi 

gerne vil undersøge?) og pålidelighed (reliabilitet – ville andre komme frem til det samme, 

hvis de gentog undersøgelsen?) helt centrale. I kapitlets anden del vil jeg præsentere det 

konkrete undersøgelsesdesign og de forskellige problematikker der knytter sig hertil. Jeg vil 

ligeledes præsentere min grundlæggende metode, de praktiske fremgangsmåder jeg har 

anvendt i forbindelse med generering af datamateriale. I dette afsnit vil jeg tillige belyse 

hvordan jeg har operationaliseret de spørgsmål som har styret projektet, for på denne måde 

at skabe et overblik over, den ramme som er favnende for min brug af teori og empiri: 

Sammenhængen mellem teori, metode og empiri vil blive lagt frem og skal forstås som 

gensidigt betingende. De teoretiske perspektiver, som løbende vil blive præsenteret er 

ligeledes med til at danne grundlaget for de spørgsmål, jeg kan stille til mit empiriske 

materiale – ligesom empirien har været styrende for mit valg af teori.  

 

Afsættet for undersøgelsen er i første omgang fantasygenrens teoretisk-litterære fundering. 

Gennem denne har jeg fremskrevet fantasygenrens funktionsmodus – worldbuilding – som 

jeg også anser som det genrekonstituerende for fantasy i spilbar form. Denne 

funktionsmodus, som er et tekstuelt fænomen, har en har en oplevelseskvalitet tilknyttet, 

nemlig worldness. Denne oplevelseskvalitet hidrører hvordan forskellige spillere oplever, 

bruger og forstår en given spilverden, som f.eks. WoW. For at kvalificere worldness er det 

derfor oplagt at gå til faktiske spillere og spørge dem hvorfor de spiller dette spil, hvordan de 

spiller og hvad deres oplevelser med spillet er. Af samme grund er afsættet for den videre 

undersøgelse mediereceptionsanalyse, som den har udviklet sig i Skandinavien siden 

1980’erne (Alasuutari, 1999; Höijer, 1990, 2008; Jensen & Rosengren, 1990; Kvale, 2008; 

Schrøder, 2003). Receptionsanalysens udgangspunkt er en aktiv mediemodtager og de 
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tolkninger, afkodninger, læsninger, den meningsproduktion, de opfattelser og de forståelser 

denne modtager af et givet medie eller program har. Grundantagelsen er, at betydning ikke er 

tekstimmanent, men noget som skabes i mødet mellem tekst og modtager. Processen, hvori 

denne betydningsdannelse foregår, skal forstås som solidt forankret i den hverdagskontekst, 

hvor mediebrugen foregår (Schrøder, 2003). Kim Schrøder skelner mellem undersøgelser, 

”der udforsker hverdagens mediebrug” og undersøgelser ”der udforsker læsningen af 

medietekster” – og betegner disse som henholdsvis ’kvalitativ mediesociologi’ og 

’receptionsforskning’ (Schrøder, 1993). Nærværende undersøgelse kan i denne optik siges at 

bruge begge undersøgelsesformer, men primært er det en mediesociologisk undersøgelse af 

relationen mellem gaming og genrer i et hverdagsperspektiv, hvilket udforskes gennem 

gruppeinterviews.   
 

3.1 Forforståelser og videnskabsteoretiske fundering 
Hermeneutikken danner afsæt for de moderne konstruktivistiske verdensanskuelser. 

Hermeneutik handler om fortolkning og forståelse og har udviklet sig fra studiet af 

tekstfortolkning af især religiøse, retsvidenskabelige og litterære tekster til et mere 

erkendelsesteoretisk forståelse af mennesket som fortolkende væsen. Denne udvikling 

aftegner en bevægelse fra at være en metode til at forstå (i betydningen ’at afdække’ og ’at 

gengive’) teksters (sande) betydning til en måde at forstå forståelse på – at forstå hvad 

forudsætningen for forståelse overhovedet er (Kjørup, 2003). Hermed bevægede 

hermeneutikken sig fra at være et epistemologisk princip (hvor fokus var på subjektets 

fortolkning af objektet) til at blive et ontologisk princip, hvor fortolkeren til stadighed integreres 

i en fortsat fortolkningsproces. I takt hermed blev tekstbegrebet udvidet til at omfatte alle 

former for menneskelig aktivitet og de produkter som opstår gennem denne aktivitet –bl.a. 

diskurs og herunder også interviewet. Kvale bemærker hvorledes hermeneutikken i 

interviewforskning bliver dobbelt forankret: Den belyser en dialog, der producerer 

interviewtekster, som fortolkes og den anskueliggør den efterfølgende fortolkning af 

interviewteksterne, der også kan betegnes som en dialog med teksten (Kvale, 2008, p. 56). 

Én af grundstenene i den hermeneutiske tænkning er den hermeneutiske cirkel: Denne 

beskriver den kontinuerlige frem- og tilbagegående proces mellem dele og helhed, hvor man 
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med udgangspunkt i en ofte uklar og intuitiv forståelse af tekstens provisoriske helhed 

fortolker dens enkelte dele, som så igen sættes i relation til helheden osv.  

 

Et andet fortolkningsprincip i hermeneutikken er, at man som fortolker aldrig kan gå 

forudsætningsløst til en given tekst. Betydning for hermeneutikken er ikke en given entitet, 

men den opstår i mødet mellem fortolker og genstand. Vi er som fortolkere en aktiv del af 

denne fortolkningsproces. Man kan med andre ord ikke træde ud af den forståelsestradition, 

man selv er en integreret del af. Det handler om at eksplicitere og reflektere de kontekster og 

betydningsfelter vi befinder os i:  

 
Interviewerne er medskabere af de tekster, de fortolker, og de kan forhandle deres fortolkninger med 
deres interviewpersoner. Interviewteksten er derfor ikke nogen forudgiven litterær tekst, men opstår 
samtidig med, at den fortolkes; den omfatter både skabelsen og den forhandlede fortolkning af teksten 
(Kvale, 2008, p. 57).  
 

Her understreges det, at forskeren altid er en del af det felt, han udforsker. Daymon og 

Holloway (Daymon & Holloway, 2002) fremhæver tilsvarende, at researcheren er det 

væsentligste instrument inden for kvalitativ metode. Hermed pointerer de hvorledes metodens 

fortolkningspræmis ikke er at betragte som en metodisk bias, men snarere som en væsentlig 

kvalitet ved den kvalitative og hermeneutiske forskning. Forforståelser, fordomme og 

forventningshorisonter som guider os bør derfor pointeres og ekspliciteres – ikke elimineres.  

 

Som nævnt i starten af afhandlingen, så har to spørgsmål været styrende for projektet fra 

starten af. Disse spørgsmål er i udgangspunktet simple: Hvorfor spiller folk WoW? Og 

hvordan spiller de? Disse spørgsmål kan man forsøge at besvare ud fra en række forskellige 

tilgangsvinkler, og den overordnede ramme jeg har valgt er en gerneramme. Jeg har fra 

starten af mit projekt arbejdet med fantasygenren som styrende for mit analytiske blik, hvorfor 

jeg i udgangspunktet dels har haft en deduktiv tilgang til ovenstående spørgsmål (Kvale & 

Brinkmann, 2009, pp. 44-50). Denne teoretiske viden om genren har jeg forsøgt at få sat i spil 

i en interviewsituation, for at få belyst hvordan andre computerspillere forstår genrer i 

almindelighed og fantasygenren i særdeleshed – og ikke mindst om deres genreforståelse og 
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genrepræference influerer på deres gaming, deres spilpraksis, som konkrete forhandlinger 

mellem spillerne og spillet og spillerne imellem. Min empiri har være styrende for både den 

videre empiriindsamling (de to senere fokusgruppeinterviews) og for projektets overordnede 

pejling, hvorfor jeg også har arbejdet induktivt med udgangspunkt i netop empirimaterialet – 

hvilket så efterfølgende har genereret en række hypoteser som har været styrende for mit 

videre arbejde. Denne vekselvirkning mellem teori og empiri, en deduktiv og induktiv 

arbejdsmetode betegnes abduktion:  

 
Abduction is to move from a concept of something to a different, possibly more developed or deeper 
conception of it. This happens through our placing and interpreting the original ideas about the 
phenomenon in the frame of a new set of ideas (Danermark, 2002, p. 91).  
 

Gennem analyser sker der en vekselvirkning mellem teoretiske forklaringer og empiriske 

observationer. Den abduktive metode har derfor den fordel, at man kan sammenkoble den 

induktive og deduktive tilgang  (Bruhn Jensen, 2002). Den abduktive arbejdsmetode er med til 

at sikre, at ”data are to be taken seriously, and the validity of previously developed knowledge 

is to be queried” (Reichertz, 2007, p. 221). Arbejdsprocessen heri kan således basere sig 

ligeledes på den hermeneutiske tradition: Det er ikke muligt at igangsætte en undersøgelse 

uden at være guidet af forudgående opfattelser af feltet og dertilhørende begreber og 

forklaringer. Men disse forforståelser må kunne ændre sig som projektet skrider frem og som 

nye data produceres hvorved begreber og interesseområder ændres eller forkastes helt. Data 

skal være styrende for projektet og herigennem udfordre de forforståelser man tilgik projektet 

med og der skal altid kunne sættes spørgsmålstegn ved den eksisterende viden, som disse 

forforståelser udspringer af. I forlængelse af dette argumenterer Halkier for, at når man 

arbejder med komplekse sociale konstellationer i et forskningsmæssigt krydsfelt, så er det 

hensigtsmæssigt at arbejde med multiple tilgange og perspektiver på det undersøgte 

fænomen. Dette afspejles i begrebet ”analytisk pragmatisme” (Halkier, 2008, pp. 114-115), 

der tillader en større forståelse af forskningsfeltet gennem bl.a. en teoretisk triangulering, der 

trækker for flere forskellige forskningsfelter og –traditioner. Således har jeg arbejdet med 

både litterære og computerspilsspecifikke teorikonstruktioner af fantasygenren og afprøvet 

disse analytisk i praksis på mit interviewmateriale, hvilket så igen har skabt andre og nye 
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teoretiske åbninger mod bl.a. et praktiskteoretisk perspektiv. Den analytiske pragmatisme er 

på ingen måde en eklektisk tilgang, der arbitrært sammenstiller modsatrettede 

teorikonstruktioner, men derimod et konstruktivt bidrag til et komplekst forskningsfelt. 

Ambitionen er at sammentænke videnskabsteoretiske perspektiver (konstruktivistisme og 

hermeneutik) med genreteori og praksisteori i et samlet hverdagsperspektiv. Både de 

videnskabsteoretiske perspektiver og teorierne som afhandlingen trækker på er kompatible 

og forholde sig analytisk, refleksivt og ærligt til disse konstruktioner. Min tilgang til 

besvarelsen af afhandlingens spørgsmål, bunder i en konstruktivistisk eller 

socialkonstruktivistisk forståelse, hvorfor vi skal behandle denne mere indgående.  

 

3.1.1 Socialkonstruktivisme  
Konstruktivisme er det filosofiske grundlag for store dele af human- og socialvidenskaberne. I 

de sidste årtier er konstruktivismen blevet stadig mere omdiskuteret og udviklet især i 

forskellige former for socialkonstruktivisme. Den filosofiske tradition for konstruktivismen føres 

ofte tilbage til Giambattista Vico og Immanuel Kant og har som grundlag, at der ikke findes 

nogen uformidlet adgang til at erkende virkeligheden, men at mennesker aktivt skaber deres 

viden om verden og hinanden. Kant beskrev fornuften som en egenskab ved vores 

erkendelse, der må holdes adskilt fra selve sanseerfaringen. Fornuften er således givet på 

forhånd (a priori) og ligger derfor til grund for vores bearbejdelse af sanseerfaringen (a 

posteriori), hvilket medfører, at vores erkendelse af virkeligheden altid vil indebære et element 

af fortolkning. Denne grundlæggende idé er i løbet af det 20. århundrede blevet indoptaget i 

en bred vifte af forskellige fagtraditioner.  

 

Det findes ikke én entydig definition af, hvad socialkonstruktivisme er, men vi kan opstille en 

række grundprincipper for hvad der kendetegner en socialkonstruktivistisk praksis. For det 

første en kritisk  position over for ’objektiv’ viden. Ideen er, at vores viden er et produkt af 

vores måde at definere og kategoriser verden på og ikke en objektiv afspejling af den. Det 

andet princip er, at den måde vi opfatter vi opfatter verden på er historisk og kulturelt betinget 

og således foranderlig over til og rum. For det tredje at der findes en sammenhæng mellem 

viden og sociale processer. Vores viden om verden kommer ikke fra en ’sand’ virkelighed vi 
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som mennesker kan aflæse uden både sandhederne og modstand mod sandheder formes i 

den sociale interaktion. Og for det fjerde bygger socialkonstruktivismen på en erkendelse af, 

at der eksisterer forskellige udlægninger af verden – forskellige sociale konstruktioner af den. 

Og hver enkelt udlægning eller konstruktion foreskriver bestemte handlinger og udelukker 

andre. Viden og handling følger med andre ord hinanden (Burr, 2003).  

 

Et centralt værk i udviklingen af det socialkonstruktivistiske perspektiv er sociologerne Berger 

og Luckmanns The Social Construction of Reality (Berger & Luckmann, 1991). De beskriver 

her hvordan vores måde at handle på og være sammen på, ikke udsprang af medfødte 

menneskelige egenskaber, men af vores deltagelse i sociale sammenhænge og sproglige 

processer. Mennesker konstruerer gennem sproglige kategorier og fortolkninger den sociale 

verden, de interagerer i. I den socialkonstruktivistiske optik sættes der derfor fokus på social 

praksis – det handler ikke om hvad tingene er, men hvordan de fremstår og hvordan 

betydninger er konstruerede, hvordan de tales om, indenfor hvilke diskurser de frembringes 

osv. Helt centralt her er sprogets rolle:  

 
Vi kan se en stol, fordi vi allerede forstår begrebet en stol. Det er noget vi mennesker skaber sammen. 
Sproget er socialt konstrueret og derfor bliver vores oplevelse af virkeligheden – vores erkendelse – 
også socialt konstrueret (Wenneberg, 2002). 
 

Birgitta Höijer forklarer hvordan dette konstruktivistiske perspektiv er et grundvilkår for den 

måde man genererer data på i en interviewkontekst:  

 
As researchers, we construct our own material and then analyse what we ourselves have constructed. 
For instance, we first interview people and then analyse our own interviews (Höijer, 2008, p. 227). 
 

Som socialkonstruktivister er vores måde at forstå verden på, funderet i socialt konstruerede 

relationer til andre mennesker. Socialkonstruktivismens sproglige fokus kan siges at fungere 

rammesættende for valget af receptionsanalysen og den kvalitative metode for at indsamle 

data, som ligger til grund for denne afhandling; fokusgruppeinterviews.   

 

Wenneberg (2000) tilbyder med sit sociologiske perspektiv en gradbøjning af 
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socialkonstruktivismen og advarer mod hvad han betegner som ”den socialkonstruktivistiske 

glidebane”. Han appellerer til en øget refleksivitet i anvendelsen af det socialkonstruktivistiske 

begreb – at man må skelne mellem hvad der konstrueres (den sociale verden eller den 

fysiske natur), og hvorvidt der er tale om hhv. en epistemologisk konstruktion eller en 

ontologisk konstruktion (dvs. om hhv. viden om virkeligheden er konstrueret eller 

virkeligheden selv er konstrueret) (Wenneberg, 2002, pp. 131-132). I en forskningsmæssig 

kontekst betyder dette, at videnskabelig viden ikke er tilfældige, subjektive konstruktioner, 

men kvalificerede bud, guidet er bl.a. genstandsfeltet selv, af de begrebsmæssige traditioner, 

som dette genstandsfelt er en del af, fordomme og forståelser og teoretiske konstruktioner på 

måder at erkende virkeligheden på. Det er denne udgave af den epistemologiske 

socialkonstruktivisme, som denne afhandling skriver sig ind i. Det er også grundlaget for den 

praksisteoretiske ramme som jeg fremskriver og anvender analytisk i afhandlingens sidste 

del. Et praksisteoretisk perspektiv bygger på gængse socialkonstruktivistiske forudsætninger 

om de relationelle og performative aspekter af det sociale liv (Halkier & Jensen, 2008).  

 

3.1.2 Socialkonstruktivistisk analyse – forholdet mellem empiri, teori og metode 
Eftersom socialkonstruktivismen har måttet tilkæmpe sig en position på det human- og 

samfundsvidenskabelige landkort ved at formulere et opgør med de dominerende 

videnskabelige opfattelser, indebærer denne kamp også en revurdering af forholdet mellem 

empiri og teori.  

 

Socialkonstruktivismens udgangspunkt er som nævnt, at den sociale virkelighed aldrig er 

organiseret i entydige årsager og virkninger. Problemet med både empirisme og positivisme 

er, at disse videnskabstraditioner opererer med et årsag/virkning-skema, der ikke tager højde 

for forhold såsom refleksivitet, autonomi og agency, der anses for uomgængelige i den 

sociale virkelighed. Med andre ord spiller forskellen mellem struktur og aktør (hvad enten vi 

forstår denne i form af handling eller bevidsthed) en afgørende rolle. I stedet for at læse 

forholdet mellem struktur og aktør som hhv. årsag eller effekt, tematiserer 

socialkonstruktivismen den sociale virkelighed som et forhold mellem muliggørende og 

begrænsende strukturer og refleksive subjekter, der kan både undvige og ændre strukturer. 
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Socialkonstruktivismen er med andre ord ikke interesseret i at bygge modeller over årsager 

og effekter eller uafhængige og afhængige variabler. Socialkonstruktivistisk teori giver 

begreber for disse muliggørende og begrænsende strukturer på den ene side og refleksive 

aktører på den anden. Det betyder også, at den socialkonstruktivistiske erkendelsesteoretiske 

udgangspunkt er, at viden er et socialt produceret fænomen. Problemet med de traditionelle 

erkendelsesfilosofiske positioner (positivisme og empirisme) er her, at de ikke betragter det 

sociale som grundlaget for viden og erkendelse. I socialkonstruktivistisk forstand handler teori 

snarere om udfoldelsen af begreber, der gør en forskel i konstruktionen af den sociale 

virkelighed: ”I stedet for teori i logisk-empirisk forstand starter socialkonstruktivistiske analyser 

med etableringen af et bestemt blik eller et perspektiv på et udsnit af den sociale virkelighed 

ved at udfolde en række analysebærende begreber” (Esmark, Bagge Laustsen, & Åkerstrøm 

Andersen, 2005, p. 9). Det handler med andre ord om at gøre rede for, hvordan den sociale 

virkelighed konstitueres gennem anvendelsen af bestemte begreber, der kan fungere som 

udpegende for vores iagttagelser. Denne udpegning sker ofte gennem en fremskrivning af 

begreber som former et perspektiv på et udsnit af den sociale virkelighed. Der er derfor ikke 

tale om en klar grænse mellem teori og empiri – empiri er kun empiri i forhold til et bestemt 

teoretisk perspektiv, i mit tilfælde, f.eks. genre eller køn. Køn som begreb er ikke noget som 

skal ’testes’ på virkeligheden, men noget som både gestalter og gestaltes af virkeligheden. 

Det betyder også, at socialkonstruktivistiske analyser ikke kan bekræfte eller afvise teser, 

eftersom selve analysen er en konstruktion af virkeligheden ud fra bestemte begreber.  

 

Socialkonstruktivismen som erkendelsesteoretisk retning har både påvirket og været påvirket 

af en række diskussioner omkring køn. Det konstruktivistiske perspektiv – at det er i 

interaktion med andre og i en specifik historisk og kulturel kontekst vi forstår os selv og 

verden – har åbnet op for et forskningsfelt, hvor studier af kønsskabende og kønsskabte 

processer bliver interessante. Køn har vist sig at blive det væsentligste parameter i min 

undersøgelses empiriske data, hvorfor afhandlingens kønsforståelse vil blive diskuteret 

nedenfor. 
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3.2 Køn som konstruktion – heteronormativitet og performativitet 
Siden antropologen Gayle Rubin introducerede begrebet ’køn’ (”gender”) i 1975, er det blevet 

brugt som en betegnelse for kulturelt køn til forskel fra biologisk køn (”sex”). Den amerikanske 

filosof Judith Butlers mangeårige arbejde med kønsforskning fremhæver igen og igen, at det 

vi kalder for køn ikke er et iboende faktum eller attribut ved den menneskelige natur, men 

derimod en vedvarende kulturel performance:  
 

Gender cannot be understood as a role, which either expresses or distinguishes an interior ’self’, 
whether that ’self’ is conceived as sexed or not. As performance which is performative, gender is an 
’act’, broadly constructed, which constructs the social fiction of its own psychological interiority (Butler, 
2005b, p. 393)  
 

Adskillelsen af biologisk køn og kulturelt køn10 tillader os at se køn også som en effekt af 

materielle, historiske og kulturelle processer – kort sagt som socialt konstrueret. Butlers 

argumentation er, at køn altid allerede er binært, hierarkisk og tvungen heteroseksuelt: Køn er 

altid benævnt som enten maskulint eller feminint (binært); det maskuline er altid placeret over 

det feminine (hierarkisk); indstiftet og opretholdt af magtdiskurser, hvilket sikrer det 

hierarkiske binære. Gennem disse teoretiske greb når Butler frem til, at køn ikke er naturlig, 

men en kulturel performance. Senere omformulerer Butler, i Bodies that Matter (1993) denne 

performance: I stedet for at forstå performance som en særegen og tilsigtet handling, skal 

man derimod se den som en gentagende og citerende praksis, og at det netop er gennem 

gentagelserne og citaterne, at de effekter produceres. Køn er altså ikke væren, men gøren: 

Gennem performativiteten skabes det som benævner normative forskrifter og påbud og 

individet tilegner sig kønnets mærke gennem at identificere og citere allerede eksisterende 

symbolske positioner.  

 

                                                        
10 Butler argumenterer, senere i Exitiable Speech: A Politics of the Performative for umuligheden af at studere 
det biologiske køn udenom kulturen, idet det kropslige ikke kan behandles som et præ-diskursivt fænomen. 
Derfor er distinktionen mellem ”sex” og ”gender” overflødig, fordi disse netop er noget vi forstår gennem kulturen 
(Butler, 1997). Butlers dictum, at gøre køn, adskiller sig derfor fra West og Zimmermans artilkel ”Doing Gender” 
(1987) på et centralt punkt: For Butler udgør det biologiske køn ingen allerede givet kategori, men er noget som 
skabes gennem bestemet diskurser (West & Zimmerman, 1987) 
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Inden for den poststrukturalistiske performanceteori som Butler er eksponent for, forstås 

kønsroller således som efterligninger og køn som performativt. Som subjekter er vi, ifølge 

Butler, henvist til disse diskurser i en form for citation, som hun betegner som performance. 

Men vi er på samme tid med til at præge disse diskurser, ligesom vi har mulighed for at ryste 

dem eller ligefrem at ændre dem gennem vores performance. Butlers teorier om det 

performative køn er grundlæggende et opgør med heterocentrismen, hvor opdelingen i hhv. 

biologisk og socialt køn udelukkende giver mening i forhold til tokønsopfattelsen (mand 

versus kvinde) – hvad hun betegner som den heteroseksuelle matrice. Butler anvender denne 

term 

 
to designate that grid of cultural intelligibility through which bodies, genders, and desires are 
naturalized. [Matricen er] a hegemonic discursive/epistemic model of gender intelligibility that assumes 
that for bodies to cohere and make sense there must be a stable sex expressed through a stable 
gender (masculine expresses male, feminine expresses female) that is oppositionally and 
hierarchically defined through the compulsory practice of heterosexuality (Butler, 1990, p. 151) 
 
 

Matricen er en støbeform eller en mekanisme som tilsiger, at der findes to komplementære 

køn (mand versus kvinde) og ét kønsfohold, der er spaltet i dels det normgivende og dels det 

normafvigende køn. En heteroseksuel organiseret maskulinitet f.eks. bliver skabt gennem det 

som er blevet dømt normafvigende og det som derfor er blevet udelukket. Det normafvigende 

fungerer som ”det konstitutive udenfor”: Det er implicit normens mulighedsbetingelse, ved at 

repræsentere det som normen ikke er. Den heteroseksuelle matrice spiller hos Butler en 

særdeles central rolle for definitionen af hvad der er hhv. socialt acceptabelt og socialt 

uacceptabelt. Men det konstitutive udenfor er også det, som gennem en fejlcitering kan vende 

tilbage som en ulydighed eller genstridighed overfor den heteroseksuelle matrice. Køn er 

således et eksistensvilkår hvor den heteroseksuelle matrice netop udgør støbeformen for 

subjektets væren og forståelighed: Fænomener som krop, seksualitet, køn og begær får 

deres mening fra denne binære matrice. Denne heteroseksuelle matrices definition af 

kønsidentitet bliver, ifølge Butler, skabt og opretholdt gennem den heterocentriske diskurs: 

Gennem en løbende gentagelse af performativer materialiseres normer og regler for hvordan 
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man bør opføre sig for at passe ind i diskursen. Det er denne heterocentriske diskurs Butler 

dekonstruerer med introduktionen af det performative køn.  

  

Forståelsen af køn som en diskursiv konstruktion – som dannes gennem handlinger, ord og 

gøren – åbner op for en samlæsning med genrer, forstået som noget der skabes, forhandles 

og opretholdes gennem vores daglige performative omgang med dem. Freedman 

ekspliciterer dette, når han skriver, at:  
 
rather than focusing on formal and textual regularities (genres as text-types), genre scholars focus on 
the ACT, the action or the activity that is undertaken through the genre. The textual regularities are 
seen to be correlates or traces of the social action that takes place (Freedman & Medway, 1994, p. 2). 
 

Miller (1984) peger i tråd hermed, at gerne skal ses i lyset af konkrete og effektskabende 

praksisser – noget vi gør. Køn er i lighed med genre en social konstrueret kategori som 

”gøres” gennem performances og som sådan findes sammenvævet i forskellige kulturelle 

diskurser om ’andre ting’ – f.eks. computerspil:  

 
Seeing digital gaming as a terrain where gender is enacted, indeed ”performed”, requires attending to 
the ways players (including both ”researchers” and ”subjects”) engage with technologies that enable 
and constrain certain forms of experience, and change not only what and how they play but also how 
they interact with others as they become more competent at a particular game or genre. It also 
requires moving away from conceptualizations of gender either as insoluble, sex-based difference or 
as monolithic and largely static categories (Jenson & de Castell, 2010, p. 61).  
 
 

3.2.1 Computerspilsforskning og køn 
Når man taler om køn og computerspil så støder vi ofte på formodninger om, at mænd og 

kvinder foretrækker forskellige computerspil. Disse formodninger udspringer bl.a. af en 

litteratur som forklarer denne antagelse, med udgangspunkt i vores evolutionære fortid 

(Diamond, 1997; Wright, 1995). Spildesigneren Chris Crawford har eksplicit argumenteret for, 

at mænd og kvinder foretrækker forskellige typer af computerspil på grund af den måde vi 

levede på den pleistocæne savanne (C. Crawford, 2005). Sådanne argumenter leder os til at 

tro, at den kvindelige hjerne foretrækker specielle kvindelige spil, med en bestemt slags 

feminine spilmekanikker. At der er en grundlæggende forskel på mænd og kvinder i relation til 
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computerspil næres bl.a. af undersøgelser, der igen og igen bekræfter at mænd spiller 

computerspil oftere end kvinder, at mænd spiller det i længere tid end kvinder og at begge 

køn opfatter gaming som en specifik maskulin aktivitet (Griffiths, Davies, & Chappell, 2004; 

Ogletree & Drake, 2007; Phillips, Rolls, Rouse, & Griffiths, 1995; Selwyn, 2007; D. Williams, 

Yee, & Caplan, 2008).  

 

Denne traditionelle og hegemoniske diskurs er stadig fremherskende i den brede offentlighed 

indenfor computerspilsområdet. Kritikere har pointeret hvordan tidligere computerspil var 

domineret af mandlige helte og passive kvindelige ofre, ofte indeholdt elementer af vold mod 

netop kvinder (Cassell & Jenkins, 1999; Salen & Zimmerman, 2004) og hvordan spillene var 

bundet op på fortællinger som skabte specifikke maskuline rum og herigennem ekskluderede 

kvinder. Dette kønnede computerspilsfelt er blevet koblet til en manglende kvindelig 

motivation for at spille på grund af spillenes kønsrollestereotyper (Lucas & Sherry, 2004) og 

er blevet sammenlignet med den reducerede kvindelige deltagelse i områder som videnskab, 

matematik og teknologi, grundet en historisk opfattelse af kvinder som underlegne (Cassell & 

Jenkins, 1999). Et modtræk fra computerspilsindustrien har været at skabe spil specifikt rettet 

mod kvinder, ud fra den antagelse, at piger / kvinder har andre præferencer end drenge / 

mænd. I modsætning til spil som er centrerede omkring konkurrencer, mestringsbetonet 

gameplay, fart og vold, som er aktiviteter associeret med drenges præferencer, så har disse 

pige-spil fokuseret på områder som bl.a. karaktercentrerede plots samt venskabs- og sociale 

relationer (Cassell & Jenkins, 1999). Brenda Laurell beskrev 1998 denne maskuline tendens 

indenfor computerspil som en selvopfyldende profeti i selve markedet:  
 
Computer games as we know them were invented by young men. […] They were enjoyed by young 
men, and young men soon made a very profitable business of them. […] Arcade computer games 
were sold into male-gendered spaces, and when home computer game consoles were invented, they 
were sold through male-oriented consumer electronics channels to more young men. The whole 
industry consolidated very quickly around a young male demographic—all the way from the gameplay 
design to the arcade environment to the retail world—and it made no sense for a company to swim 
against the tide in all three of these areas at once (Laurel, 2001, p. 23). 
 

Computerspilsindustrien er siden blevet modigere og i forsøget på at nå det enorme marked 

af kvindelige spillere, har én af løsningerne været at producere de såkaldte ”Pink games”, 
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målrettet mod helt unge piger. Disse har med god grund ikke slået an hos de ældre kvindelige 

spillere og strategien med disse pink games, hviler på en antagelse af mandlige og kvindelige 

præferencer som statiske kønsforståelser der overser enhver variation og diversitet hos den 

faktiske modtager. Som Carr også pointerer, så vil ovenstående måde at tænke i kønnede 

præferencer kunne argumentere for, at de computerspil som tilhører RPG-genren – role-

playing games – vil tiltrække kvinder og være uinteressante for mænd, hvilket tydeligvis er en 

fejlagtig antagelse (Carr et al., 2006).  

 

En anden del af den kønsrelaterede computerspilsforskning har entusiastisk peget på de 

såkaldte ”grrl gamers” Kvinder som spiller FPS-computerspil – især kvindelige Quake- og 

Counter-Strike-klaner11 – med samme interesse i konkurrence og maskuline spiltemaer som 

krig og aggression som mænd. Selvom dette virker til at være i direkte modsætning med en 

traditionel opfattelse af feminin opførsel og interesser, så er det vigtigt at holde fast i, at disse 

ikke repræsenterer majoriteten af kvindelige gamers. En tredje strategi for at tiltrække 

kvindelige computerspillere har været at lave spil som både henvender sig til mandlige og 

kvindelige spillere – cross-gender spil, som indeholder mandlige og kvindelige 

smagspræferencer. Denne strategi bygger ofte på en antagelse af, at:  
 
Boys, men and masculinity have often been perceived as, or associated with the (nongendered) norm, 
and girls and women have been encouraged to act or choose like boys and men do (H. G. 
Corneliussen, 2008, p. 68). 
 

Kategorien cross-gender spil er interessant i vores kontekst, da WoW lader til at have 

realiseret potentialet i at skabe feminine aktiviteter og værdier i spillet uden at tabe de 

mandlige spillere i samme bevægelse. Kun en lille håndfuld af undersøgelser har fokuseret 

på den sociale kontekst for og dimension af den måde man spiller på. Fra disse 

undersøgelser ved vi, at kvinder som jævnligt spiller anser generelt onlinespil som en 

mulighed for, at de kan holde kontakten til venner og familie, samt tilbyde muligheden for at 

                                                        
11 Den kvindelige Quake-klan PMS (‘Psycho Men Slayers’) er et eksempel på, hvordan den ortodokse, 
dominerende identitet some er forbundet med online FPS-spil, nemlig den maskuline, bliver udfordret.  
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møde nye mennesker (D. Williams et al., 2008; Yee, 2006). Vi ved også at kvindernes 

introduktion til MMORPG oftere sker gennem offline relationer og sociale netværk (bl.a. deres 

partner) end gennem traditionelle reklamer (Ferguson, Cruz, & Rueda, 2008; Yee, 2006, 

2008). Yees (2006, 2008) undersøgelser peger på, at en fjerdedel af alle kvinder som spiller 

et MMORPG er blevet introduceret til dette netop via deres partner. Hertil kommer, at hele to 

tredjedele af alle kvindelige MMORPG-spillere spiller sammen med deres partner.  

 

Vi har altså en række centrale faktorer for kvinders bevæggrunde for at spille computerspil og 

hvorfor de bliver med at spille. Men undersøgelserne fortæller ikke noget om hvordan disse 

kvinder spiller spillet, hvilke dele af spillet (udover det sociale aspekt) som gør, at de bliver 

ved med at spille netop dette spil – eller hvorfor de foretrækker det ene spil frem for en række 

andre lignende spil. Jeg efterlyser her en tilgang til feltet som ikke adskiller 

computerspillernes spiloplevelser og –præferencer fra deres sociale, kulturelle og fysiske 

kontekst. Dette har udstukket denne afhandlings udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk 

ramme, hvor verdenen forstås som noget, vi konstruerer og løbende producerer imellem os 

gennem den sproglige interaktion. Hermed bliver interviewforskningen, der baserer sig på 

sproget, anvendelig som adgang til forståelse af verden.  

 

3.3 Fokusgruppeinterviewet som dataindsamlingsmetode 
Til forskel fra individuelle interviews og gruppeinterviews, hvor interaktionen i samtalen 

hovedsageligt sker mellem interview og interviewpersoner, så er denne interaktion i 

fokusgruppeinterviews primært en interaktion mellem interviewdeltagerne. Fokusgrupper er 

derfor effektive til at fremhæve sociale forhandlinger idet deltagerne præsenterer, diskuterer 

og forsvarer deres holdninger og positioner. Dannelsen af erfaringer og holdninger sker i den 

sociale sammenhæng og selve interviewsituationen fungerer (optimalt) som et ’mikrokosmos’ 

af informanternes sociale, dagligdags kontekst. Fordelen ved fokusgrupper er derfor, at de er 

”gode til at producere data, som belyser normer for gruppers praksisser og fortolkninger” 

(Halkier, 2008, p. 10). De data som genereres er ”accounts in action” snarere end ”accounts 

about action”. De viser altså gruppeprocesser, som fører til sådanne fremstillinger og de 

normer som gruppen trækker på i forhold til at nå til ”enighed”.  



  72 

 

3.4 Videnskabelighedskriterier og undersøgelsens udsigelseskraft  
Der sås ofte tvivl om videnskabeligheden af kvalitative undersøgelser. I modsætning til 

kvantitativ forskning, som traditionelt orienterer sig efter et positivistisk og funktionalistisk 

paradigme, bedømmes en undersøgelses kvalitet ud fra dens interne og eksterne validitet, 

reliabilitet og objektivitet. Traditionelt er disse evalueringskriterier blevet overført til kvalitative 

studier, hvor undersøgelsens kvalitet har været vurderet ud fra positivistiske videnskabelige 

krav om objektivitet, reproducerbarhed, sandhed og målbarhed, generaliserbarhed osv. Höijer 

bemærker:  

 
A common criticism raised against qualitative research is that it fails to adhere to canons of reliability 
and validity […]; it is also doubted that the findings can be generalized beyond the few individuals 
included in most such subjects (Höijer, 1990, p. 15) 
 

Et konstruktivistisk paradigme som denne afhandling skriver sig ind under hævder derimod, at 

den sociale verden kun kan begribes kontekstuelt og perspektivisk. At overføre begreberne 

reliabilitet, validitet og generaliserbarhed og de videnskabsidealer om disse er funderet på til 

kvalitative studier, giver således ikke mening i forhold til de videnskabsteoretiske præmisser, 

der ligger bag et kvalitativt forskningsdesign. Den kvalitative undersøgelses ambition er f.eks. 

ikke at drage generelle konklusioner, men snarere at undersøge udvalgte deltageres 

oplevelse og konstruktion af verden; deres brug og fortolkninger som ligger indlejret i deres 

kulturelle praksis. Det handler med andre ord om at forstå betydning i kontekster, ikke om at 

forklare universelle lovmæssigheder. Men dette betyder ikke, at videnskabelighedskriterier 

som reliabilitet, validitet og generaliserbarhed skal forkastes – de skal tilpasses den kvalitative 

forskning.  

 

3.4.1 Validitet 
Validiteten af en undersøgelse handler om, hvorvidt man undersøger det, man tror man 

undersøger, og hvilken sandhedsværdi der er i det, der undersøges. Ifølge Höijer kan 

validiteten sjældent måles og stiller derfor store krav til, at forskeren løbende fremlægger, 

diskuterer og overvejer, hvorvidt metodevalget stemmer overens med undersøgelsens 
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problemstilling. Validiteten af en undersøgelse kan bl.a. sikres ved at et godt gennemført 

kvalitativt interview, ved at give deltagerne tid til at aktivere sine indre opfattelser og 

fortolkninger og formulere receptionen med sit eget sprog og ved at stille åbne og ikke-

ledende spørgsmål (Höijer, 1990, p. 17). Disse har jeg forsøgt at efterleve i 

interviewsituationen (se bilag for interviewguide). Min ændring i interviewdesignet fra første 

interview (ansigt-til-ansigt-interview med 3 danske par) til de to sidste interviews 

(internetinterviews med hhv. 3 mænd og 3 kvinder fra forskellige europæiske lande) har gjort 

det svært at sammenligne på tværs af disse interviews. Men som Kvale påpeger, så 

afhænger validiteten af den viden som produceres bl.a. af hvor sikre undersøgelsens 

teoretiske forudsætninger er og ”designet og de anvendte metoders hensigtsmæssighed i 

forhold til undersøgelsens genstand og formål” (Kvale, 2008, p. 232). Hvis de producerede 

data fra et interview udpeger emner eller områder i datamaterialet som man ikke tidligere har 

været opmærksom på, så kan sådanne emneområder få lov til at træde frem og være 

styrende for det videre undersøgelsesdesign (jf. hermeneutikken og den abduktive 

arbejdsmetode). Således har køn manifesteret sig som et kardinalpunkt i det første interview, 

hvorfor interviewdesignet for de næste to interviews er blevet ændret for at kunne fremhæve 

køn som en analytisk kategori og herigennem gøre interviewene sammenlignelige. Et andet 

punkt som styrker validiteten af mine undersøgelser er, at selvom jeg i løbet af de tre 

interviews har spurgt til forskellige emner og oplevelser i de forskellige interviews, så har jeg 

alligevel fået de samme ting af vide: At hverdagsliv og køn er afgørende og indrammende 

parametre for gamingpraksissen. I pilotinterviewet spørger jeg bl.a. til hvad informanterne 

laver før en given spilsession og i kvindeinterviewet spørger jeg til hvorfor de begyndte at 

spille WoW. Begge spørgsmål afstedkom fortællinger centreret omkring en vifte af forskellige 

emner (mediebrug, parforhold, madlavning og rengøring, oplevelsen af en onlineverden og 

mestring af spillet m.m.) som alle kan begrebsliggøres i form af hverdagsliv og køn. Når jeg 

spørger om forskellige ting og i praksis får de samme ting at vide, så må dette ses som en 

styrkelse af undersøgelsens validitet.  

 

Jeg har desuden søgt at styrke undersøgelsens validitet gennem min datadokumentation ved 

at overholde følgende tre regler (Dahler-Larsen, 2002). Den første er ”autenticitetsreglen”, 



  74 

dvs. afrapportering af data ud fra deres mest autentiske form. Der er ikke gengivet, hvad jeg 

mener at kunne huske12, at nogen har sagt, men derimod udskrifter af optagelser, der er 

foretaget i forbindelse med gennemførelse af fokusgrupperne. Den anden regel er 

”inklusionsreglen”, dvs. afrapportering af alle data inden for en kategori, når der afrapporteres 

om kategorien. Jeg har ikke forsøgt kun at finde de mest “bekvemme” eksempler frem, dvs. 

f.eks. kritiske resultater skal også fremlægges og være tilgængelige. Den sidste regel er 

”transparensreglen”, dvs. jeg har forsøgt at gøre det gennemskueligt for læseren, hvordan jeg 

er nået fra metode til data – og derfra videre til analyse og konklusion. Dette er gjort for at 

sikre undersøgelsens interne validitet i forhold til mine problemstillinger. I arbejdet med 

kodning og kategorisering af mine transskriberede interviews har jeg foretaget dette arbejde. 

Mine interviews forudsætter en meget indforstået læser, idet gruppediskussionerne kredser 

om meget spilspecifikke emner og omtales i et lige så spilspecifikt fagsprog. Disse kompakte 

diskussioner og referencer har jeg ’pakket ud’ i transskriptionsarbejdet, så de er mere åbne 

for en udenforstående læser.  

 

3.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet i kvalitative undersøgelser henviser til undersøgelsens pålidelighed. Det handler 

således om så vidt muligt at reflektere den subjektive indflydelse på indsamling og behandling 

af data (Kvale, 2008, p. 231). Höijer beskriver hvorledes ”[c]ontrolling subjectivity in the sense 

of avoiding arbitrariness is the meaning of reliability” (Höijer, 1990, p. 16). Det kan ifølge 

Höijer bl.a. styrkes i form af rapportering af og refleksion over metodologien, dvs. at man 

overfor læseren redegør for de forskellige metodiske og analytiske trin i 

undersøgelsesprocessen. Det kan være et potentielt problem i kvalitative undersøgelser som 

denne, hvor resultaterne udelukkende bygger på én persons tolkninger. Problemet ligger i, 

om andre vil nå frem til samme resultat, eller om disse udelukkende udelukker en subjektiv 

holdning. Subjektiviteten er, som allerede fremført, et uomgængeligt grundvilkår i 

konstruktivistiske undersøgelser som denne – men en måde at forholde sig konstruktivt til det 

                                                        
12 En undtagelse er parinterviewets første halve time, som pga. en defekt i optageudstyret ikke kom med. Denne 
halve time, som omhandlede deltagernes oplevelser og erfaringer med Horsens Middelalderfestival, er redegjort 
for i bilagsmaterialet som observationer. Disse er foretaget på baggrund af hukommelsen og de noter jeg tog 
under interviewet.   
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er at gøre sig sine egne forforståelser bevidst. Som interviewer og medspiller er jeg selv 

mand og mangeårig computerspiller. Et indblik i og en forståelse af det fænomen, der 

undersøges kan lette forståelsen af betydninger i relation til dette (Lincoln & Guba, 1985, p. 

302). At jeg selv er voksen og computerspiller har således givet mig et grundlag til at forstå, 

hvad gaming betyder – især for voksne mænd – og har i vid udstrækning været med til at 

udpege projektets oprindelige interesseområder. Mine erfaringer og mine indsigter i dette felt 

var af samme grund betinget og begrænset af, at jeg er mand. Jeg har ikke spillet med min 

kæreste eller kone og har ikke oplevet hvad dette betyder for den måde par spiller, oplever og 

forstår WoW på. Mine personlige erfaringer med undersøgelsesområdet frembryder i 

forlængelse heraf en fare for bl.a. tolkningsmæssig forudindtagenhed. Jeg havde spillet med 

både enlige kvinder, mænd og med par i min tid i WoW og anså ikke køn som et vigtigt 

parameter – især ikke i den specifikke spilpraksis vi dagligt praktiserede. Når jeg så 

opdagede noget ganske andet i det første interviews empiri, så har jeg ladet dette være med 

til at udstikke retningen for de næste to interviews, bl.a. hvad angår 

deltagersammensætningen her. Jeg har således forsøgt at kontrollere min forudindtagethed 

ved bl.a. at lade empirien være styrende for den videre undersøgelse, samt at lade 

deltagernes egne perspektiver på fænomenerne blive udtrykt i interviews og analyser.  
 
 

3.4.3 Generaliserbarhed 
En undersøgelses generaliserbarhed angår hvorvidt de mønstre og begreber man har fundet 

frem til i en undersøgelse er gældende ud over den specifikke undersøgelseskontekst. 

Kvalitative undersøgelser, som f.eks. fokusgruppeinterviews, giver en detaljeret indsigt i et 

antal informanters levede og oplevede hverdagsliv. Heri ligger det kvalitative interviews 

metodemæssige styrke. Derimod giver interviewene ikke mulighed for at lave generaliseringer 

i en traditionel, kvantitativ forstand, eftersom der er tale om en kontekstafhængig viden. Ifølge 

Höijer er styrken ved den kvalitative metode slet ikke at være repræsentativ. Hun definerer 

ikke generaliserbarhed ud fra spørgsmålet om repræsentativitet, men mere i forhold til hvor 

realistisk et billede af den individuelle betydningsskabelse der opstår i mediebrugen. Som 

Höijer ser det, er det centrale at kunne ”discover, describe and explain ”real” reception among 
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individuals, rather than statistically constructed average reception is indeed the aim of 

qualitative reception research” (Höijer, 1990, p. 19). Kvalitative forskningsresultater kan 

således danne grundlag for en anden form for generalisering, som Kvale betegner ”analytisk 

generalisering”: 

 
Analytisk generalisering indebærer en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra en 
undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation (Kvale, 2008, p. 228). 
 

Disse består i at generalisere fra konkrete iagttagelser af betydninger, sammenhænge og 

dynamikker i informanternes hverdagsliv til idealtyper for disse, som efterfølgende kan indgå i 

forskernes og offentlighedens videre diskussion af disse fænomener. I forbindelse med den 

analytiske generalisering kan teori og andre empiriske studier indgå i arbejdet med at 

underbygge og udvikle ens egne iagttagelser. Undersøgelsens analyseresultater kan derfor – 

i sammenhæng med den analytiske generalisering – ses i lyset af hvad Alasuutari betegner 

som ”the specimen perspective”:  

 
A specimen as a form of research material is not treated as either a statement about or a reflection of 
reality; instead, a specimen is seen as part of the reality being studied. Therefore, honesty is an 
irrelevant concept to be used in assessing the material. A specimen may be badly representative of 
the whole, or it may be technically bad, but it cannot lie (Alasuutari, 1995, p. 63). 
 

De tolv personer som er blevet interviewet til denne undersøgelse giver ikke et 

repræsentative billede af mænd og kvinders gamingpraksis, men de udgør et udpluk af det 

felt og de fænomener som undersøges, hvorfor de kan tilbyde et dybdegående indblik i netop 

dette.  

 

3.4.4. Triangulering 
En måde hvorpå man kan styrke et undersøgelsesdesigns validitet og reliabilitet er gennem 

triangulering, dvs. en inddragelse af ”multiple sources of data […], multiple investigators or 

multiple methods” (Schrøder, 2003, p. 356). Triangulering er et begreb, der er hentet fra 

landmåling og betegner, hvordan to eller flere målepunkter muliggør at angive en nøjagtig 

position. Den kvalitative litteratur skelner mellem fire forskellige former for triangulering: a) 
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data, b) forskere, c) teori og d) metoder (Denzin, 1978). Jeg vil her redegøre for de former for 

triangulering jeg har benyttet mig af i mit undersøgelsesdesign.  

 

Datatriangulering er, når vi benytter flere typer af data, som kan give os et mere sammensat 

og dækkende billede af det, vi studerer. Denzin uddyber denne kategori til også at omfatte tid, 

rum og personer idet den baserer sig på den formodning, at vi i forståelsen af et socialt 

fænomen (her: gaming som praksis) skal undersøge dette fænomen under forskellige 

betingelser. Interviewene som danner baggrund for mit empiriske materiale er genereret over 

en årrække (2007 – 2010) og med både enkeltkøns- og parinterviews. Indsamlingen af data 

på forskellige tidspunkter i WoWs udvikling – og med forskellige konfiguration af 

sammensætningen af interviewdeltagere – er bestemt ikke uden problemer, men kan måske 

differentiere og udpege forskellige karakteristika af fænomenet (tydeligst køn). 

Teoritriangulering er at anvende flere teoretiske perspektiver, som derved kan belyse 

fænomenet på principielt forskellige måder og derved forklare det mere nuanceret. Jeg har i 

min konceptualisering af genrebegrebet og den forklaringskraft som dette besidder, betragtet 

dette som både et tekstuelt (æstetiske og tematisk forankret) og en kontekstuelt fænomen 

(forankret i bl.a. hverdagslivet og kønsteoretiske aspekter). En blanding af flere teorier kan 

derved give stor spændvidde og gøre forskningen smidig.  

 

Metodetriangulering er anvendelsen af forskellige metoder til belysning af et givent fænomen.  

Undervejs i projektet, specielt i arbejdet med det senere praksisteoretiske afsnit, blev jeg klar 

over, at andre metoder med fordel kunne supplere mit interviewmateriale. Nærmere bestemt 

ville deltagerobservationer kunne være med til at udpege, identificere og beskrive praksisser, 

som informanterne ikke nødvendigvis selv var klar over eller tillagde større betydning, og som 

det derfor kunne være vanskeligt at få frem gennem fokusgruppeinterviews. Jeg håbede her 

at kunne få øje på hvordan man indenfor raiding som spilpraksis ”gjorde genre” – hvordan 

fantasygenren blev praktiseret i en bestemt og udbredt form for spilpraksis. Af samme grund 

foretog jeg en række deltagerobservationer af raids i guilden Great Heroes: Jeg loggede 

tekstchatten parallelt med samtalerne over samtaleprogrammet TeamSpeak og 

sammenskrev efterfølgende de to til en kohærent og sammenhængende transskriptionstekst. 
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Herved producerede jeg 2 transskriptioner af guildraids, hver af 4 timers varighed, af forskellig 

størrelse (hhv. 10 personer og 25 personer), hvori de fleste deltagere i både 

mandeinterviewet og kvindeinterviewet deltog.  

 

Dette datamateriale gav mig en vigtig indsigt i hvad det er for en kommunikationsstil som 

skabes og opretholdes gennem raiding. Selvom der er plads til uformel snak om alt muligt 

andet end blot raiding, så var det slående, at den kommunikationsstil som jeg fandt i disse 

transskriptioner kan bedst beskrives som værende en performance af maskulinitet: Den 

handler om autonome værdier, om præstation, mestring og progression og om at have en 

vilje til at konfrontere de problemer som måtte være med henblik på at nå et resultat (Anne 

Scott  Sørensen, 1995). Gamingpraksissens værdier (at overkomme forhindringer gennem en 

præcis eksekvering af en bestemt strategi) bestemte eller satte med andre ord den specifikke 

kommunikationsstil som finder sted her. Denne er hierarkisk ordnet (lederen taler og de andre 

lytter) i en pointeret og formålsbestemt tale (lederen fremlægger strategien) hvor det handler 

om at motivere til præstation for at eksekvere denne strategi. Jeg har dog valgt mest at 

fokusere på de forskellige gamingpraksisser som finder sted omkring og imellem disse raids – 

ofte er det ikke specifikt aktiviteter som jeg har spurgt direkte til i mine interviews, men 

emneområder og aktiviteter som deltagerne selv fortæller om. Det er vigtigt at bemærke, at 

selvom disse deltagende observationer ikke producerede data, så har de udpeget denne 

gamingpraksis som langt overvejende maskulin i sin form. De har været med til at forme mit 

materiale og derfor også er at finde i analyserne. En bedre løsning ville være at lave 

observationer i informanternes fysiske hjem, helst hos parrene når de begge spillede. 

Herigennem kunne jeg have iagttaget samværet omkring selve spillet og derved potentielt 

validere informanternes egne refleksioner omkring dette. Deri ligger dog også faren for 

påvirkning af interaktionens indhold og retning og spørgsmålet er, om samværet ville antage 

samme karakter med mig i rummet som fluen på væggen? Og om observation derfor ville 

give mig et mere validt billede af samværet?  
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3.5 Udvælgelse og rekruttering af informanter 
Undersøgelsens empiri består af en kvalitativ interviewundersøgelse med 12 deltagere i 

alderen 21-40 år. Disse fordeler sig på et fokusgruppeinterview ansigt-til-ansigt med 3 par og 

to efterfølgende webbaserede fokusgruppeinterviews med hhv. 3 mænd og 3 kvinder. Jeg 

skal i det følgende redegøre for udvælgelseskriterier, valget af interviewdesign og den viden 

som blev produceret her. Udvælgelsen blev foretaget ud fra 3 overordnede kriterier, som alle 

bundede i min teoretiske forforståelse af feltet: par, alder og brugsfrekvens. De fleste kvinder 

bliver introduceret til MMOs gennem en mandlig relation (Jenson & de Castell, 2010) og hele 

2/3 af alle kvinder som spiller MMOs gør dette sammen med deres romantiske partner (Yee, 

2008). På baggrund af dette var jeg derfor interesseret i, at informanterne skulle være par 

som begge spillede WoW for at undersøge oplevelsespotentialet for fantasygenren i spilbar 

form for hhv. mænd og kvinder. Mit andet screeningskriterium var, at de skulle være voksne 

spillere. Denne aldersgruppe er en underbelyst gruppe i computerspilsforskningen, hvor 

tendensen har været at fokusere på børn og unge (Buckingham, 2007, 2008; Carr et al., 

2006; Cassell & Jenkins, 1999; Jessen, 1999; Livingstone, 2003; Walkerdine, 2006). 

Derudover er det en forudsætning for at undersøge betydningen og oplevelsespotentialet af 

et fænomen, at brugen indgår som en regelmæssig del af informanternes hverdagsliv og 

derfor reelt har en betydning. Jeg ønskede derfor at få adgang til informanter som havde en 

regelmæssig brug af spillet for karakteristika repræsenteret blandt deltagerne, som er vigtige 

for problemstillingen, hvorfor strategien for informantudvælgelse har været teoristyret 

(Neergaard, 2003, pp. 34-35).  

 

Jeg rekrutterede alle mine interviewdeltagere gennem mit personlige netværk: Informanterne 

fra mine tre interviews spillede alle på hordesiden13 på samme ældre europæisk PvE-

server.14 Deltagerne til det første interview (tre par som spillede sammen) blev rekrutteret fra 

guilden Group Therapy, vi på daværende tidspunkt alle havde været medlemmer af (maj, 
                                                        
13 WoW er inddelt i to spilbare fraktioner: Horde og Alliance, som er rammesættende for hvem man kan gruppere 
med i spillet.  
14 Se bilag 1 og 2: ”Rekrutteringsopslag”:  Jeg fandt det hensigtsmæssigt at rekruttere mine informanter internt i 
guilden, eftersom et optagelseskriterium for begge disse guilds var, at man skulle være fyldt 18 år. Dette 
aldersmæssige screeeningkriterium var derfor sikret gennem det forum jeg rekrutterede via, eftersom man ikke 
kunne få adgang til hverken guilden eller hjemmesiden hvis man var yngre end dette.  
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2007), mens deltagerne til de sidste to interviews med hhv. de tre mænd (december, 2009) 

og de tre kvinder (januar, 2010) blev rekrutteret via en anden guild, Great Heroes, vi alle var 

medlemmer af. Trods det tidsmæssige spænd fra det første til det sidste interview, så er alle 

interviewdeltagerne rekrutteret fra den samme europæiske spilserver og fra to guilds, der 

begge kan karakteriseres som end-game raiding-guilds. Hvad disse kontekstuelle faktorer 

betyder for interviewet og dermed også den viden som produceres i disse interviews har, vil 

blive behandlet nedenfor. 

 

3.5.1 Kontekstuelle faktorer: servertype, spillertype og guildpraksis 
Når man laver kvalitative undersøgelser er det med bevidstheden om, at den viden som ens 

undersøgelser producerer både er specifikt og afhængig af konteksten. I interview-

undersøgelser er det derfor af afgørende betydning hvor man f.eks. rekrutterer sine 

informanter, da disse informanters specifikke spilpraksis er afhængig og formet af en række 

forskellige faktorer. Én af disse faktorer er den spilserver som informanterne dagligt spiller på. 

En specifik spilserver har en række forskellige spillerkulturer (både større serverkulturer og 

lokale guildkulturer), hvilket både former og normsætter den acceptable og rigtige form for 

gameplay der finder sted, på samme tid som variationer af dette gameplay er med til at 

ændre på og forme spillerkulturen. Den emergente natur ved WoW og de spillerkulturer som 

opstår og udvikles her gør altså spillet både komplekst og dynamisk. Det samme spil opfattes, 

forstås og bruges forskelligt af forskellige spillere hvorved de antager karakter af et ”boundary 

object” – objekter som befinder sig i skæringspunkterne mellem forskellige former for brug og 

på samme tid imødekommer disse forskellige brugs behov: “They are objects which are both 

plastic enough to adapt to local needs and the constraints of the several parties employing 

them, yet robust enough to maintain a common identity” (Bowker & Star, 1999, p. 393).  
 
Dog er der en række faktorer som rammesætter og retningsudstikker det gameplay som en 

given server både faciliteter og fremmer. WoW er inddelt i fire forskellige typer af spilservere, 

eller realms (PvP, PvE, RP og RP-PvP) som hver især både tiltrækker forskellige typer af 

spillere og er med til at forme det gameplay og den spiloplevelse man finder sted her. Som 

informanterne i mandeinterviewet formulerer det:  
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The mechanical player would probably not easily go to this role-playing server. I think the different 
servers attract different kind of people, or people that are different in regards to what they want out of 
the game. 
 
I think actually, the choice for me was between PvE and PvP servers. I don’t think the RP-server was 
even considered for me. It just seemed too serious really. Being the mechanical player I am, I kinda 
wanted the PvE-encounters more. And basically the reason for not choosing a PvP-server is that I 
don’t want to be killed all the time by some stupid person… (171 + 166). 
 

Richard Bartle har med udgangspunkt i en diskussion om hvad spillere kunne lide ved MUDs 

udviklet en typologi over forskellige typer af spillere: Achievers, Explorers, Socializers og 

Killers – her med forskellige motivationer, in-game opførsel og spillestil (Bartle, 1996). Disse 

kategorier af spillertyper lagde grunden for de specifikke servertyper som WoW er opdelt i: 

’Socializers’ vil bruge spillet som en fuldt ud social oplevelse, og disse spillere vil ofte være 

mere interesserede i at socialisere med andre spillere end på at stige i levels og avancere i 

spillet. Denne type af spillere, som primært anvender spillet som et socialt rum, vil ofte 

opsøge rollespilsservere (RP). I lighed med denne spillertype, som er interesseret i 

interaktionen med andre spillere, så er det en anden form for spillerinteraktion ’killers’ 

opsøger; konkurrerende spil mod andre spillere. Det finder man hovedsageligt på Player 

versus player-servere (PvP), hvor spillere altid kan angribes af andre spillere fra den 

modsatte fraktion. Gennem spillets honor system (som kort fortalt opregner antal 

modstandere man har dræbt) rangeres spillere i forhold til hinanden på tilhørende 

hjemmesider. Den tredje servertype er Player versus environment (PvE), hvor gameplayet 

her primært er bygget op omkring spillernes kamp mod spilstyrede modstandere (mobs), frem 

for andre spillere. Denne type er spilserver er tiltænkt ’explorers’ og ’achievers’, som er 

karakteriseret ved at være mere interesseret i at udforske spilverdenen og overkomme de 

udfordringer denne frembyder. 

 

T.L. Taylor har gennem sit spiletnografiske arbejde i en række forskellige MMORPGs, især 

EverQuest og WoW, argumenteret for ”the imperative for reflective analysis on the 

specificities of not only particular games but particular servers and specified contexts” og vist 

at både spiloplevelsen og de spillerskabte normer kan ændre sig i skriftet fra f.eks. en 

amerikansk PvE-server til en europæisk PvP-server (T. L. Taylor, 2006a, p. 318). Dette 
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skyldes ikke kun spilservernes underliggende kode (som er stort set ens uagtet servertype) 

men mere den spillerpraksis, de normer og de former for acceptabel og uacceptabel opførsel 

disse sætter. Eksempelvis er rollespil på RP-servere ikke kodet ind i spillet men derimod en 

spillerpraksis som opfordres, ikke påkræves, på disse servere, på samme måde som visse 

spillerpraksisser (eks. rollespil) eller –strategier kan opfattes som anderledes og afvigende i 

forhold til en given, kodificeret norm (Mortensen, 2008). Bartles model er ikke empirisk 

baseret og skal ikke opfattes som afgørende for hvilke specifikke spillere vi finder hvor. Hvor 

Bartles spillertyper er gensidigt udelukkende, så er vi stadig nødt til at være opmærksomme 

på de faktiske motivationer og gamingpraksisser vi ser – den samme spiller kan godt være 

motiveret af forskellige spilpraksisser, alt afhængig af hvem man spiller med, hvornår man 

spiller og hvor længe man har spillet.  

 

Selvom mine informanter alle spillede på en PvE-server og alle (på nær én) havde erfaring 

med raiding, så fortalte de om et væld af andre spilpraksisser som f.eks. rollespil, PvP, 

griefing (hvor man handler med det bevidste mål at genere andre spillere), snyd, at tjene 

penge på auktionshuset, besøge områder i spillet udelukkende for æstetikkens skyld og, 

hvilket var gennemgående for alle informanterne, at opretholde et socialt og meningsfuldt 

forhold til andre spillere. En specifik servertype skal derfor ses, ikke som determinerende for 

den brug og oplevelse der finder sted her, men snarere som retningsudstikkende for disse.  

 

Fællesnævneren for begge guilds som informanterne blev rekrutteret fra var, at de begge var 

selverklærede end-game raiding-guilds. Man kan differentiere mellem to helt overordnede 

former for gameplay i WoW – level up og end-game. Level up-gameplayet foregår fra level 1 

og op til spillets maksimale level (i første interview var dette 70 og i de to sidste interviews var 

det 80) og handler primært om at indtjene XP og fortsat stige i level. Når spillerens karakter 

når den maksimale level er det således ikke længere jagten på XP, der er drivkraften, men 

derimod den fortsatte udvikling af karakteren, hvilket ikke mindst sker gennem akkumulation 

af det bedste udstyr (items) i spillet. De bedste items findes bl.a. i end-game raid dungeons 

og for at få muligheden for at erhverve sig disse, må man deltage i raids. Raids er grupper af 

5 – 40 spillere, der kæmper mod en række af spillets mest magtfulde monstre (bosses). En 
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sådan gameplay-praksis kræver – udover sociale færdigheder – et indgående kendskab til de 

pågældende kampe, kampstrategier på diverse spilrelaterede hjemmesider, valg af 

specialiseret udstyr til specifikke kampe, valg af softwaremodifikationer (mods eller add-ons) 

som kan assistere og hjælpe med at overvinde de computerstyrede bosses som er målet med 

raids. Den gameplay-praksis som faciliteres her, er af T. L. Taylor blevet beskrevet som 

instrumental play:  

 
A focus on efficiency and instrumental orientation (particularly rational or goal-oriented), dynamic goal 
setting, a commitment to understanding the underlying game systems/structures, and technical and 
skill proficiency (T. L. Taylor, 2006b, p. 72). 
 

Raiding er en meget tidsintensiv spilpraksis, dels fordi begge guilds raidede mellem fire og 

fem aftener om ugen (fra kl. otte om aftenen til midnat) og dels fordi spillerne herudover skulle 

sørge for at tjene penge til dyre reparationer af udsyr, selv medbringe specifikke 

performancefremmende eliksirer m.m. Det tidsintensive i denne spilpraksis er ikke kun 

begrænset til selve guildraidene, men rammesætter også den tid man bruger op til. Det tager 

lang tid at raide og lang tid at forberede sig op til et raid. At være medlem af en raidguild er 

derfor at deltage i en bestemt praksis og et bestemt fællesskab, hvor man undergår en stadig 

socialiseringsproces og herigennem lærer at blive en bestemt form for spiller - en raider. 

Raids har udviklet sig meget fra tiden i den første guild til den sidste – for det første var de 

mods man som spiller havde til rådighed blevet meget mere sofistikerede og specifikke, 

hvorfor det i Great Heroes ikke var unormalt at have over 25 forskellige mods til rådighed – 

langt flere end vi havde i Group Therapy. Denne ændring i den kollektive brug af software er 

derfor med til at producere en anderledes form for gruppepraksis, en anderledes form for 

raiding. For det andet havde raids ændret sig fra de oprindelige 40 personer til nu at 

indeholde enten 10 eller 25 personer. Og for det tredje så kan man argumentere for, at de 

mellemliggende år fra det første interview til de to sidste, ikke blot har ændret spillet, men 

også spillerne. Det var langt mere erfarne spillere som jeg spillede med i Great Heroes. 

 

Men selvom informanterne raider stort set hver aften i hverdagene, så er de meget 

tilbageholdende med at karakterisere sig selv som en åbenlys hardcore guild og fremhæver 
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diversiteten af forskellige gamingpraksisser: 

 
Samuel: I see ourselves as a social guild, that just happens to be good at raiding. Not as a real 
hardcore raiding guild. 
 
Dennis: I don’t really like to categorize us as either a social guild or a raiding guild, cause it can mean 
so much. We are like really good amateurs in a sense. […] Also a super hardcore guild doesn’t really 
do social stuff, have guild meetings or do the kind of stuff we are doing right now (Mandeinterview, 
185-188). 
 

En anden vigtig indsigt som understøtter denne diversitet af gamingpraksisser er, at samtlige 

interviewdeltagere i alle tre interviews havde mere end én karakter i spillet. Ofte har man en 

main character som er den man bruger til raids – men gennem min mangeårige deltagelse i 

og medlemskabs af de to guilds, har jeg erfaret, at det er reglen snarere er reglen end 

undtagelsen at have andre og forskellige karakterer (alts), som man bruger til forskellige 

aspekter af spillet. Således havde især mændene (på tværs af interviewene) en PvP-karakter 

som de brugte specifikt i spillets batlegrounds, som netop faciliterer spiller mod spiller 

gameplay. Samtlige interviewdeltagere havde desuden en række low level alts som de 

spillede til og fra og det er heller ikke uset, at man spiller forskellige karakterklasser, med vidt 

forskellig spillestil og egenskaber end ens main character. En informant i kvindeinterviewet 

forklarer: 
 

I started with the hunter… and played her quite a while. And then I made a warrior. And my warrior 
was a tank and I tanked quite a lot for groups […]. But after a while in Group Therapy they wanted a 
mage and I had a mage, she was just sitting there in the corner, cause you know I have always been 
an alt-leveler, so generally all my alts make a high level. So Group Therapy at the time wanted a mage 
and I thought, whops and I went in with my mage and she then was the main (161).  
 

Interviewdeltagernes erfaring med forskellige karakterklasser og måder at spille på, kan ses 

som et udtryk for en interesse i hele tiden at afsøge de forskellige oplevelsespotentialer disse 

karakterer og spillestile tilbyder. Denne diversitet af gamingpraksisser som 

interviewdeltagerne har erfaring med er dermed til at styrke validiteten i deres udsagn og i 

afhandlingens empiriske grundlag. Jeg har valgt at fokusere på andet end raiding fordi 

interviewdeltagerne tiltrækkes af og har erfaring med disse forskelligartede oplevelser.  

 



  85 

Det faktum, at interviewene er foretaget over en årrække betyder, at på mange måder er det 

ikke det samme spil informanterne på tværs af interviewene har spillet og udtaler sig om. 

WoW er som et MMORPG et emergent spil i stadig udvikling; hver uge undergår alle 

spilserverne en vedligeholdelse, som ofte betyder at små dele i spilkoden ændres for udbedre 

problemer (bug fixes), der tilføjes nyt indhold og helt nogle gange helt nye spilbare områder, 

hvor større dele af spilkoden og dermed spillet ændres (i form af bl.a. patches). Fra det første 

til det to sidste interviews var der således kommet en hel ekspansion Wrath of the Lich King  

(2008) – hvor store del af spilkoden blev ændret, en ny spilbar klasse og et helt nyt kontinent 

blev tilføjet spilverdenen. Det er derfor ikke uproblematisk at sammenligne 

informantudtalelser på tværs af interviewene og denne forskel kan ikke ophæves, men den 

kan reflekteres. Informanterne er altså rekrutteret fra den samme fraktion på den samme 

server og fra samme type af guild, hvorved jeg har sikret en vis ensartethed i informanternes 

kontekstuelle baggrund.  

 

3.6 Pilotstudie: Pargruppen 
Om morgenen d. 25. maj 2007 kom Martin og Tina og hentede mig på min bopæl i Århus og 

sammen kørte vi til Esbjerg, hvor de to andre par – Thomas og Lykke samt Morten og Line – 

boede. Mit rekrutteringsopslag på Group Therapys hjemmeside bevirkede, at jeg 

efterfølgende blev kontaktet af Lykke som fortalte mig, at de var tre par som havde fundet 

sammen og gerne ville interviewes. De havde ligeledes fundet er sted for interviewet, nemlig 

Esbjerg, hvor to af de tre par boede. Det blev her tydeligt, at informantrekrutteringen fra eget 

sociale netværk gjorde, at ikke alene følte disse informanter sig tryggere ved mig og min rolle 

som forsker forud for interviewet (Halkier, 2008, p. 37), men det faktum, at jeg først og 

fremmest var en gamer, en medspiller og et medlem af guilden gjorde, at parrene ikke blot 

velvilligt stillede op til interviewet, men ligefrem arrangerede det. Lokaliseringen af 

fokusgruppen hjemme hos Line og Morten havde desuden den fordel, at det var et miljø som 

også Lykke og Thomas kendte indgående, eftersom de to par jævnligt mødtes til socialt 

samvær netop i denne lejlighed. Disse faktorer bevirkede, at vi allerede før interviewet havde 

opbygget en tillid til hinanden og denne tillid er netop ”the foundation for acquiring the fullest, 

most accurate disclosure a respondent is able to make” (Glesne & Peshkin, 1992, p. 87).  
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Jeg kendte Martin fra WoW, hvor vi spillede i samme guild og næsten hver aften var på raid 

sammen. Martins kæreste Tina kendte jeg ikke så godt; selvom hun også var del af vores 

guild, så deltog hun ikke i guildens raids, men var et ’social member’ som det hed – hun var 

medlem af guilden fordi Tina og Martin gerne ville spille sammen. Det var første gang jeg 

mødtes med dem begge ansigt til ansigt og jeg var lidt nervøs for at turen til Esbjerg skulle 

blive pinlig tavs. Men lige fra jeg satte mig ind i bilen gik snakken – mest af alt om 

computerspil i almindelighed og WoW i særdeleshed og især Martin havde taget det på sig at 

bryde isen i dette første møde: Han fortalte vidt og bredt om deres nye hus som stadig skulle 

finpudses, sit arbejde som elektriker og om de MMORPGs han spillede tidligere osv. Tina 

sagde stort set intet og talte kun, når Martin eksplicit spurgte hende om noget, hvilket skulle 

vise sig at være en forvarsel om den kommende interviewsituation. Da vi kom til Esbjerg gik vi 

op til en lille toværelses lejlighed, hvor Morten og Line boede – begge var de medlemmer af 

guilden og begge raidede de, så dem havde jeg talt en del med via spillet. Morten åbnede 

døren og bød os velkommen og vi gik ind i stuen, hvor det tredje par – Lykke og Thomas – 

sad sammen med Line og ventede på os. Vi hilste på hinanden og småsnakkede i en uformel 

tone og mens jeg satte mit optageudstyr op, talte vi om fælles oplevelser i spillet. Efter et 

stykke tid kunne interviewet begynde.  

 

Før selve interviewet gik i gang satte vi os ned ved spisebordet og småsnakkede om WoW: 

Det var vores fælles referenceramme, noget alle informanterne havde erfaring med og derfor 

et naturligt emne at bryde isen med. Undervejs i småsnakken præsenterede jeg mig selv 

(som forsker) og fortalte hvad grundlaget for interviewet var: At høre om deres oplevelser, 

erfaringer, deres dagligdags rutiner med at spille WoW – dvs. egentligt bare at fortsætte 

denne snak henover bordet som allerede var i gang. Af samme grund klargjorde jeg, at der 

ikke findes rigtige eller forkerte svar, da det handler om holdninger og oplevelser. Herefter 

udleverede jeg et kort spørgeskema som jeg bad dem udfylde. Ideen med dette spørgeskema 

var, at få demografisk data på mine informanter: Jeg kendte dem udelukkende fra en online 

spilkontekst og ønskede at få mest mulig data frem, som jeg kunne holde interviewet op imod 

(alder, uddannelse, job, børn, bopæl, tid brugt i spillet osv.).  
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Interviewets første del (ca. den første halve time) var løst modereret og struktureret efter 

spørgsmål om især mediebrug og –vaner samt fritidsinteresser. Intentionen bag interviewets 

struktur var at styre så lidt som muligt, og at få deltagerne til at tale sig varme og beskrive 

hverdagspraksisser og fritidsinteresser i en samtaleform som er åben for informanternes 

formuleringer og indfald og mimer en hverdagslig samtale. Nedenfor ses et udsnit af 

interviewguiden, som omhandler mediebrug og medievaner. Jeg opererede med to mere 

åbne startspørgsmål (kursiverede) og funktionen af de andre spørgsmål var, at følge op og 

fremme samtalens dynamik hvis det skulle være nødvendigt (Halkier, 2008). 

 

 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
 
Hvad betyder genrer for hvordan man 
tilgår og orienterer sig i medietekster? 

 
Når I ser en film, læser en bog eller spiller et 
computerspil, hvor meget betyder genren så for jer?  
 
(Her tænker jeg på genrer som f.eks. fantasy, science 
fiction, gysere, kriminalgåder osv.) 

‐ Hvilke genrer kan I bedst lide? 
‐ Kan I prøve at fortælle noget om hvad det er ved 

den / de genre(r) som er så spændende? 
 

 
Hvor stor en rolle spiller fantasy for 
oplevelsespotentialet i de 
medietekster og –universer man 
tiltrækkes af? 

 
Interesserer I jer for fantasy? Hvorfor / hvorfor ikke? 

 
‐ Hvilke fantasyfortællinger /-universer tiltaler jer?  

 
‐ Kan I prøve at fortælle noget om det? 

 
‐ Betyder spiluniverset i World of Warcraft noget 

for jer når I spiller – altså at det forgår i det 
univers som det gør? 
 

‐ Kunne spillet lige så have fundet sted ude i 
rummet eller i nutiden – ville det være det 
samme? 
 

‐ Kan I prøve at fortælle noget om på hvilken 
måde den mytologiske / genremæssige 
baggrund for spillet har betydning for jer? 
 

‐ Spiloplevelse: Betyder mytologien i spillet noget 
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for jeres spiloplevelse, altså den 
bagvedliggende historie? 
 

‐ Spiloplevelse og spilæstetik: Betyder spillets 
farver, lyd, musik o.a. noget for den oplevelse I 
får ved at spille? 
 

 
Illustration 1: Uddrag fra pilotinterviewguide 
 

Det blev hurtigt tydeligt, at mine spørgsmålsformuleringer var for brede og abstrakte. 

Deltagerne kunne godt svare på mine spørgsmål, men jo tættere vi bevægede os på konkrete 

beskrivelser af situationer og deres oplevelser af disse situationer, jo mere relevant blev 

samtalen. På mit første spørgsmål om hvad genre betyder for dem, når de f.eks. læser bøger 

svarer de:  

 

Thomas: Jeg kan ikke engang følge med i guildchatten, ik også… 
 
Lykke: Hvis Thomas læser bøger så er det mig som læser dem højt for ham. 
 
Thomas: Er der ikke noget billeder i så gider jeg ikke. 
 
Line: Jeg tror heller ikke Morten.. jeg har set ham… jeg så ham med en bog i hånden da vi var i 
Bulgarien og jeg tror det var lige så meget fordi han kedede sig. Ellers ser jeg ham aldrig læse (4-7). 
 

Herefter kommer samtalen til at dreje sig om hvor lidt deltagerne læser bøger, men Martin 

byder ind i diskussionen med en fortælling om en kammerat som skriver fanfiktion og 

beskriver det som:  

 
”Det… det er både eventyr og det er sci-fi og.. det er sådan lidt sammenblandet og det giver en 
knaldgod bog egentligt” (21)  
 

Denne genrediskussion døde meget hurtigt ud deltagerne imellem og det var helt tydeligt, at 

når jeg spurgte til en abstrakt og reflekteret genreforståelse deltagerne imellem, så afstedkom 

disse kun korte svar til mig og stort set ingen form for gruppedynamik. Men som interviewet 

skred frem – og samtalen drejede sig specifikt om computerspil – kommenterede deltagerne 

hinandens udtalelser i højere og højere grad, og gruppeinterviewet, hvor deltagerne 
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responderede på skift, blev afløst af en meget interagerende gruppedynamik. Denne 

gruppedynamik gjorde flere ting for de data som blev genereret under dette interview. For det 

første blev samtalen og diskussionerne deltagerne imellem hurtigt ret konkret og når dette 

skete, begyndte deltagerne på egen hånd at associere til og fortælle om både fælles 

oplevelser, både i spillet og til deres personlige oplevelser som par, både online og offline. 

Jeg spurgte f.eks. til vigtigheden af spillets mytologi for deltagerne og under denne samtale 

om fælles guildoplevelser i spillet bevæger deltagerne sig over i hvorfor og hvordan de blev 

introduceret til spillet. Lykke tager det endog på sig at selv stille spørgsmål: Lykke (henvendt 

til Line): ”Hvad blev du solgt på Line?” (87). Denne gruppedynamik i mellem deltagerne førte 

sametalen ud i emner som jeg ikke havde regnet som interessante eller relevante da 

interviewet først begyndte. Hertil kommer, at jo mere konkret jeg selv spurgte til enten deres 

oplevelser eller holdning (”Ville spillet være det samme spil, hvis det foregik ude i rummet 

eller et andet sted?”), jo flere konkrete beskrivelser fik jeg. Disse var ofte sammenvævet med 

eller tog udgangspunkt i personlige og konkrete situationer hvor deltagerne kunne fortælle 

rundt omkring genrepræferencer, genrebrug og hverdagspraksisser, og her lå der rigtig 

mange relevante informationer.  

 

Det har været ambitionen at forsøge at fastholde en lille håndfuld af fokuserede emner, men 

hvad der siges om det konkrete emne, og hvilke aspekter af emnet der optager deltagerne, er 

helt op til deltagerne selv: Jeg har derfor bestræbt mig på at lade samtalen flyde frit og 

bevæge sig derhen gruppediskussionen har ført den. Det har jeg gjort ud fra det synspunkt, at 

de aspekter som deltagerne selv finder vigtige i relation til forskellige emner bliver bragt frem. 

Et konkret eksempel er den hverdagslige ’rengøringsdiskussion’ som deltagerne selv drejer 

samtalen ind på. Her fortæller især kvinderne om de forskellige hjemlige rutiner som 

rengøring, opvask, madlavning og alt mulig andet dagligdags. I selve interviewsituationen 

anså jeg ikke dette som relevant i forhold til det emne som igangsatte diskussionen (jeg var 

interesseret i at de skulle tale specifikt om computerspil og genrepræferencer) men jeg lod 

diskussionen fortsætte og i det efterfølgende arbejde med dette datamateriale, dukkede der 

langt flere og helt andre betydninger op, end jeg i selve interviewsituationen ikke anså for 

relevante. Her lå oplysninger om hverdagspraksis, om kønsroller offline og disse oplysninger 
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havde efterfølgende en vigtig kontekstualiserende forklaringskraft for selve spillet og 

spilsituationen.  

 

Jeg optog det første fokusgruppeinterview blev gjort via båndoptager. Denne båndoptager var 

af ældre dato og derfor ret så stor – det samme var mikrofonen, noget jeg lagde mærke til de 

interviewede bestemt var opmærksomme på. Den store, sorte mikrofon midt på bordet var en 

evig reminder om, at hvad de sagde blev optaget, hvilket bestemt ikke virkede 

afdramatiserende for de interviewede – dog lod det til, at stemningen blev mere afslappet 

som interviewet skred frem. Da dette optageudstyr var af ældre dato var pladsen på 

harddisken også begrænset, hvorfor jeg under interviewet måtte overføre det optagede 

lydmateriale til min PC, slette optagerens harddisk og så begynde optagelsen igen. Noget gik 

galt under overførelsen af data og det som ikke måtte ske, det skete: Resultatet blev, at den 

første halve time ikke kom med i optagelserne. Jeg opdagede dette om aftenen da jeg kom 

hjem og gennemhørte lydoptagelserne, hvorefter jeg satte mig ned og på baggrund af 

hukommelsen og de noter jeg havde taget under interviewet, nedskrev jeg hovedaspekterne 

af denne første halve timer af interviewet – hvilke emner gruppen havde talt om og hvad der 

blev sagt. Dermed gik meget tabt; deltagernes egne formuleringer, sprogbrug og samtalens 

interaktion er ikke noteret ned her, kun deltagernes motivationer for at deltage, hvad de ikke 

bryder sig om og med hvem de deltog. Men materialet kunne bidrage med, at udpege en 

bredere fantacymatrice som deltagerne både var vidende om og til tider deltog engageret i.  

 

3.6.1 Refleksion over roller og interaktionsform i pilotstudiet 
At pilotinterviewet kom til at bestå af 3 par som kendte hinanden både i og udenfor spillet har 

indflydelse på hvordan interviewet forløber, hvad samtaleemnerne bliver og dermed hvilke 

informationer som i sidste ende produceres gennem interviewet. Gamson har karakteriseret 

den interaktion som producers i en fokusgruppe som ”sociable public discourse”, fordi 

informanterne skal tale til et ’publikum’ (Gamson, 1992, pp. 19-20). Diskussionen og 

interaktionen kan derfor medvirke til, at visse personer modererer eller selvcensurer 

holdninger og udtalelser da diskussionen har en mere offentlig karakter. Men hvis 

interviewdeltagerne kommer fra en allerede eksisterende social netværksgruppe, kan man 
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formode dette vil ændre sig. I modsætning til fokusgrupper, hvor deltagerne bringes sammen 

for første gang i denne gruppe, så vil eksisterende sociale grupper sandsynligvis udtrykke en 

blanding af både offentlige og private holdninger. Deltagerne i eksisterende sociale grupper 

vil måske være mere trygge ved at diskutere aspekter af deres liv med andre 

gruppemedlemmer og herigennem diskutere oplevelser som er opstået gennem gruppens 

hverdagslige interaktioner. Hertil kommer, at jeg var interesseret i par som spiller sammen, 

hvorfor fokusgrupper med deltagere fra eksisterende sociale grupper var oplagt. Man kan 

formode, at den interaktionsform som karakteriserer fokusgrupper generelt forstærkes når 

man anvender eksisterende sociale grupper: Her genskabes og gennemspilles aspekter af 

deres sociale relationer som deltagerne diskuterer holdninger og fortæller om oplevelser 

(Carpini & Williams, 1994). Deltagerne i pilotstudiet var netværksgrupper med tre par som 

kendte hinanden på forhånd. Deltagernes eksisterende sociale netværksgrupper var forankret 

både i og udenfor spillet. De spillede alle seks i samme guild og havde gjort det i flere år, 

hvilket skaber en fælles referencefamme og fælles oplevelser at trække på i 

interviewsituationen. Men deltagernes sociale gruppe rækker ud over hvad der blot 

begrænser sig til spillet; bl.a. holder de parmiddage sammen og deltager i Horsens 

Middelalderfestival. Dette har været medvirkende til, formoder jeg, de mange fortællinger om 

hverdagspraksisser som dukker op undervejs i dette interview, hvilket så efterfølgende har 

været formende for mit analytiske fokus i de efterfølgende interviews. Men vigtigt i denne 

sammenhæng er, at jeg som interviewet også er en del af deltagernes eksisterende sociale 

gruppe.  

 

Et andet aspekt hvad angår gruppedynamikken er min rolle under interviewet. Som nævnt har 

jeg bestræbt mig på at lade samtalen flyde frit og bevæge sig derhen hvor 

gruppediskussionerne har før den, men eftersom jeg er en del af deltagernes sociale 

netværksgruppe, kræver min position også at blive reflekteret. For det første har jeg 

rekrutteret deltagere fra min egen sociale netværksgruppe og for det andet er jeg en aktiv 

deltager i den gamingpraksis som bl.a. praktiseres her. At rekruttere via sit eget netværk og 

derved komme til at interviewe personer man kender, kan være svært. Store dele af 

kommunikationen kan være underforstået og det kan være upassende at stille uddybende 
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spørgsmål til indlysende selvfølgeligheder (Halkier, 2008, p. 36). Dette har jeg forsøgt at 

imødekomme ved fra starten af at pointere overfor deltagerne, at jeg undervejs faktisk vil stille 

dumme spørgsmål om alt muligt, men at jeg gør det fordi jeg netop er interesseret i deres 

oplevelser og erfaringer, ikke i faktuelle oplysninger som kan efterchekkes. Dog var det 

tydeligt, at store dele af samtalen i dette interview var meget indforstået eftersom den ofte tog 

udgangspunkt i vores fælles oplevelser i guilden, hvilket jeg i de kommende interviews har 

forsøgt at reflektere og ændre på, bl.a. at ændre på gruppesammensætningen, så ikke alle 

deltagerne kendte hinanden udenfor spillet og derved skabe mindre homogene grupper.  

 

Eftersom vi havde spillet sammen i et par år i samme guild vil jeg betegne os alle som erfarne 

gamere. Informanterne har ikke kun en årelang erfaring med at spille WoW, de fleste af dem 

har også et meget tidsintensivt ugentligt brug af spillet (op til selvrapporterede 55 timer). Man 

kan således betragte min udvælgelse af informanter som en ekspertudvælgelse (Neergaard, 

2003, p. 33), da de alle seks er særdeles erfarne spillere og er tidsmæssigt investerede i 

spillet (op til 50 timer om ugen). Man kan derfor betragte disse informanter som eksperter. 

Jeg formoder derfor, at det er en anden viden og andre oplevelseskvaliteter jeg får fra denne 

gruppe af eksperter, end jeg ville få fra mindre erfarne spillere. Men eftersom jeg er 

interesseret i deltagernes oplevelser, erfaringer og måder at spille på, som ligger udenfor den 

del af spillet de bruger mest tid på, nemlig guild raiding, så er deres ekspertviden om selve 

spillet mindre vigtig. Det afgørende har derimod været at få så mange forskellige og så 

nuancerede fortællinger om deres oplevelser af worldness som muligt.  

 

Hvad angår pilotinterviewets interaktionsform, så er det desuden vigtigt at kommentere på, at 

det ikke blot er deltagerne som er eksperter, det er jeg også. Selvom ekspertinterviewet vil 

kredse om, at interviewpersonen fremlægger en række data, så skal interviewdeltagerne i 

denne sammenhæng ikke forstås som informationskilder, der fremlægger en række 

standardiserede svar, som kan kvantificeres. Det er altså ikke en kilde til objektiv information. 

I stedet tilbyder det kvalitative ekspertinterview en mulighed for, at interviewpersonerne kan 

reflektere over og perspektivere disse data (Meuser & Nagel, 2009, p. 31). I forlængelse af 
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dette fremhæver Kvale og Brinkmann at intervieweren i ekspertinterviewet, hvad de betegner 

som et eliteinterview:  
 

bør have et godt kendskab til emnet og mestre fagsproget og være fortrolig med interviewpersonens 
sociale situation og livshistorie. En interviewer, der demonstrerer, at han eller hun er godt inde i 
interviewemnet, vil få respekt og være i stand til at opnå en vis grad af symmetri i interviewsituationen 
(Kvale & Brinkmann, 2009, p. 167) 
 

Ovenstående karakteristika ved et elite- eller ekspertinterview er sigende for min rolle i 

pilotstudiet, men med én afgørende forskel. Jeg var ikke fortrolig med interviewdeltagernes 

sociale situation og livshistorie. Deltagerne og jeg kendte udelukkende hinanden fra vores 

netværksgruppe online – vores fælles guild og de raids vi var på sammen – mens deltagerne 

også kendte hinanden fra offline-situationer, udenfor spilkonteksten. Der var altså en forskel 

mellem selve interviewemnet (oplevelsespotentialer ved fantasygenren og spillet og erfaringer 

med det) og så interviewdeltagernes personlige forhold (herunder parforhold), hvor jeg indtog 

en mere perifer rolle. Interview af eksperter kræver både evnen til at indtage rollen som en 

”quasi expert” (et ekspertinterview er en diskussion mellem ligeværdige), på samme tid som 

det er nødvendigt at intervieweren at sætte parentes omkring egne forforståelser af emnet og 

være åben for interviewpersonernes oplevelser og erfaringer. I mit tilfælde betyder det, at en 

indgående viden om spillet og spillerkulturen var en forudsætning for at kunne gennemføre 

interviewene – en viden jeg havde oparbejdet gennem erfaring med spillet og granskningen af 

forskningen på området. På den anden side var jeg i interviewsituationen nødt til ikke at lade 

mig styre af disse forforståelser så disse kom til at skygge for deltagernes udsagn og 

udlægninger, da interviewene netop også have til formål at teste og udfordre disse 

forforståelser.  

 

Det kan være svært at få adgang til en allerede eksisterende social netværksgruppe, men 

qua min ekspertviden og min deltagelse i den praksisform vi er fælles om (gaming) blev min 

adgang til interviewdeltagerne legitimeret. Men – og det er vigtigt – det gør mig ikke til en nær 

og indforstået ven. Vores forhold er ’professionelt’, udelukkende bundet op på spillet og 

gaming, men jeg kendte ikke deltagerne som privatpersoner. Denne skelnen er central og kan 

være forklaringen på, at deltagerne (både i pilotprojektet og i de efterfølgende interviews) er 
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så åbne og villige til at komme med så personlige fortællinger og frit diskuterede forholdsvis 

personlige emner som kønsroller og parforhold.   

 

3.6.2 Ændringer fra pilotstudiet til andet og tredje interview 
Jeg foretog en del ændringer fra pilotstudiet til de kommende to interviews, hvoraf de største 

var interviewform, deltagernes antal og deres indbyrdes sammensætning. Den første af disse 

var et vilkår, mens de to sidste var et valg: Mine interviewdeltagere fra første interview var alle 

holdt op med at spille WoW og jeg nu blevet medlem af endnu en raiding guild, Great Heroes, 

på samme server som Group Therapy. Denne nye guild var mere international sammensat, 

med kun få danske spillere. Dette satte en helt praktisk ramme for de kommende interviews, 

hvor den store geografiske spredning guildmedlemmerne imellem vanskeliggjorde 

fokusgrupper ansigt-til-ansigt. Det har betydet, at interviewene blev gennemført på engelsk og 

som internetinterviews.  

 

Kvalitativ dataindsamling i form af computerstøttede interviews er gjort sit indtog på 

internettet, hvorimod danske kvalitative forskere (med få undtagelser) har været ret 

tilbageholdende med at anvende internettet til dette (Kvale & Brinkmann, 2009). Men når et 

projekt tager sit eksplicitte udgangspunkt i en specifik praksis (onlinespillet WoW og de 

oplevelser, erfaringer, forståelser m.m. der produceres i forlængelse heraf), så vil det være 

oplagt, at de kvalitative metoder fulgte med online. Internettet og herigennem muliggørelsen 

af MMORPGs er blevet en integreret del af det sociale og emotionelle liv for mange 

mennesker, hvorfor det er oplagt at diskutere internetrelaterede emner via internettet. Når jeg 

således interviewer erfarne gamere over samtaleprogrammet TeamSpeak – et 

samtaleprogram informanterne anvender hver eneste aften i guilden og er vante til at 

kommunikere via – så kan man argumentere for, at man i interviewsituationen anvender et 

relevant medie og dermed befinder sig i den rette kontekst, ikke mindst i forhold til 

interviewemnerne. Men denne interviewform er, som altid ved det kvalitative interview, en 

begivenhed som er underlagt specifikke kontekstuelle betingelser. Det betyder, at 

interviewarenaen ikke skal opfattes som en neutral formilder, men derimod som en aktiv 

medkonstituent af den viden, der produceres i interviewsituationen. 
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Opdenakker har analyseret fire interviewformer (ansigt-til-ansigt-interviewet, 

telefoninterviewet, chat-interviewet og e-mail-interviewet) som specifikke teknikker, der kan 

kategoriseres i forhold til dimensionerne 1) synkron/asynkron kommunikation i 2) hhv. tid 

og/eller rum (Opdenakker, 2006). Synkron referer til, at kommunikationen finder sted som en 

fortløbende samtale i tid og/eller rum og asynkron refererer til, at kommunikationen foregår 

som en afbrudt samtale i tid og/eller rum. Pilotstudiets ansigt-til-ansigt-interview var en 

synkron kommunikation i både tid og rum, hvor rummets synkronitet her skaber et kropsligt 

mødested, hvor det kommunikative samspil beror på både verbalsproglige og en række 

kropslige og sociale signaler. Dette skaber med andre ord en komplekst social situation, der 

både kan være denne interviewforms fordel og ulempe. Det kommunikative samspil som 

producerer interviewdataene beror på både verbalsproglige og kropslige 

kommunikationsformer, hvilket gør denne interviewform både spontan og dynamisk, men 

også svær at meste for moderatoren (Kvale & Brinkmann, 2009), og stiller store krav til 

dennes spontanitet, idet man skal være åben for nye emner og retninger i diskussionen 

(Halkier, 2008). Det har bl.a. affødt den kritik, at interviewpersoner ofte bliver rettet og 

ubevidst ledt i retning af de ønskede svar via nuancer i interviewerens sproglige intonationer 

og kropslige gestikulationer – men at denne interaktion sjældent forsøges repræsenteret som 

data, hvorved der skabes bias (Potter & Hepburn, 2005).  

 

I modsætning til ovenstående interviewform, så er internetinterviews via 

stemmeunderstøttede softwareprogrammer asynkrone i rum og kan derfor forstås som 

virtuelle mødesteder, som beror på ikke-kropslig kommunikation. Det asynkrone rum er 

denne interviewforms største ulempe, eftersom det medfører en begrænset adgang til 

observation af den sociale interaktion i interviewet og dermed også fraværet af muligheden 

for at støtte dialogen gennem non-verbale kropslige kommunikationsformer. Det man som 

interviewer kan orientere sig efter er derfor intonationer, pauser og følelsesudbrud, som kan 

signalere, hvornår og hvordan der skal spørges for at fastholde en god kontakt i interviewet. 

Dreyfus har argumenteret for, at tabet af den umiddelbare kropslighed som internetinterviews 

indebærer kan være særlig problematisk hvis forskningstemaet omhandler fænomener i 
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interviewpersonernes kropslige hverdagsliv, men mindre problematiske, hvis 

forskningstemaet – som her – tager udgangspunkt i onlinespil og de oplevelser som knytter 

sig hertil (Dreyfus, 2002). Man kan med andre ord argumentere for, at internetinterviewet er et 

forsøg på at skabe en tættere sammenhæng mellem interviewarena og det, der undersøges. 

Men en praktisk udfordring er, at teknologien (både hardware og software) virker: 

 
I first would like to say my TS is acting up and… sometimes when I am talking I disappear. So I will try to talk in 
increments, release my push-to-talk button and I press it again. Just to reset it, I don’t know what happens, if I 
keep the button pressed for too long, I just disappear. So you have to nag on me if I just disappear sometimes 
(Mandeinterview, 53). 
 

Som en følge heraf finder man en højere grad af metakommunikation i disse interviews, hvor 

interviewdeltagerne beder om at få gentaget en utydelig kommentar eller gør opmærksom på, 

hvis en taler er ved at falde ud etc. Men man finder også en højere grad af netop 

verbalsproglige  tilkendegivelser (”mmm”, ”yes”), små indforståede grin og anden form for 

fatisk kommunikation, der alt samme tjener til at signalere ’hul igennem’. Langt hen ad vejen 

er dette foregået automatisk deltagerne imellem, men nogle gange har jeg som moderator 

været nødt til at stille en deltager et direkte spørgsmål, for at sikre mig 

kommunikationskanalen stadig var åben. Det betyder også at gruppedynamikken ændres: 

For at denne interviewform skal kunne lykkes er det helt afgørende at interviewdeltagerne 

føler sig trygge og vante ved teknologien, her softwareprogrammet. Fra min egen erfaring 

med denne kommunikationsform ved jeg, at nogle personer simpelthen tier stille når vi er for 

mange på en given chatkanal i dette software. For at sikre gruppedynamikken og  ”skabe en 

permissiv atmosfære, hvor man kan udtrykke personlige og modstridende synspunkter på de 

emner, der er i fokus” (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 170) valgte jeg at reducere antallet af 

interviewdeltagere. til tre personer. En sådan reduktion kan virke drastisk og har naturligvis 

haft indvirkning på samtale- og interaktionsformen og dermed den data som produceres i 

disse interviews. Når man i denne interviewform kun har de verbalsproglige signaler at 

orientere sig efter, kan det hurtigt blive for uoverskueligt (både for mig men også for 

interviewdeltagerne) og faren er tab af både struktur og interviewdeltagere. For at imødegå 

dette blev grænsen på tre personer valgt. Den tydeligste ændring i forhold til parinterviewets 

interaktionsform er, at deltagernes taleture blev meget længere og denne form for 
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samtaledynamik har til tider tenderet gruppeinterviewets spørgsmål-svar-interaktion, frem for 

fokusgruppens mere interagerende gruppedynamik. Men selvom deltagerne ikke afbryder 

hinanden eller taler i munden på hinanden, så reagerer og kommenterer de hinandens 

udtalelser og spørger ind til disse:  
 

Dennis: I don’t particular go for a specific genre, but just stuff that I find interesting… 
Samuel: Do you also watch like drama movies and so? Or you skip those?  
Dennis: No I don’t skip those, but not as many of course. But there is a lot of dramas out there that’s 
really good (65-67) 
 

Flere steder samler de op på hinandens udtalelser og uddyber samtaleemnet i en egen 

fortælling om lignende oplevelser. Kirsten fortæller om sine oplevelser med at balancere 

arbejde og computerspil, og i næste kommentar, tager Nessa denne tråd op: ”I can actually 

add to that my own analogy, this was back from when I was in school, and one of my English 

teachers asked in class…” (225). Præcis hvilke former for fortællinger og interaktionsformer 

de to internetinterviews skaber skal vi behandle mere indgående senere i afhandlingen, i 

forbindelse med identitetsfremstillinger og køn. Jeg kan konstatere, at selvom 

internetinterviewet har softwarekonferenceprogrammet som medierende mellemled i 

interaktionen, så var denne interviewform ganske vellykket. Dette tilskriver jeg i høj grad, at 

interviewdeltagerne i begge interview var meget vante med, at bruge dette samtaleprogram, 

vidste hvordan det fungerede og hvilken interaktionsform det fremmer. For at skabe en mere 

fri og uformel stemning i interviewet og samtidig styrke fornemmelsen af det hverdagslige ved 

interviewsituationen, aftalte jeg med deltagerne, at vi skulle mødes i WoW og så herefter 

logge på den dedikerede kanal på TeamSpeak-serveren jeg i denne anledning havde lavet. 

Under hele interviewet (det andet og tredje interview) var vi alle logget ind i spillet og 

deltagerne kunne frit ordne selvvalgte småopgaver i spillet mens interviewet fandt sted. Dette 

var et bevidst metodisk valg: For det første var det et forsøg på at gøre interviewsituationen til 

en del af og dermed komme så tæt på den spilpraksis jeg ønsker at undersøge. For det andet 

ønskede jeg at skabe en nærhed til interviewdeltagerne gennem det, at være fælles om noget 

(andet end interviewet), nemlig gaming, mens interviewet finder sted. For det tredje var det 

intentionen, at dette ville tilskynde deltagerne til at tale om spiloplevelser igangsat af spillet 

selv, dvs. uden jeg eksplicit spurgte dem: Igangsætte associationskæder og få dem til at 
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ihukomme oplevelser m.m. gennem gaming i interviewsituationen. Dette fungerede kun 

delvist efter hensigten eftersom jeg ikke har kunnet finde disse associations- eller 

oplevelseskæder ansporet af den samtidige gaming mange steder i interviewmaterialet.15  

 

Den anden og mest grundlæggende ændring fra første til de to næste interviews var valget af 

at gå fra en kønsblandet gruppe til enkeltkønsgrupper. Enkeltkønsgrupper blev valgt på 

baggrund af parinterviewet. I det efterfølgende arbejde med dette interview, blev det tydeligt, 

at kvinderne ofte forsvandt ud af interviewet i længere perioder. Mændene overtager 

suverænt taletiden og -turene i dette interview, hvilket skaber interessante diskussioner 

mændene imellem, men har også den effekt at kvinderne bliver usynliggjorte. De tier stille, 

opfordrer deres kærester/mænd til at fortælle og kommer således ikke til orde. Dette skyldes 

ikke, at de er mindre erfarne eller mindre engagerede i spillet end mændene, men måske 

nærmere, at parinterviewet skaber en interaktionsform som finder sted og udspiller sig 

indenfor den heteroseksuelle matrice: Kvinder er frivilligt tilbageholdende og fremhæver deres 

mandlige partnere som erfaringskompetencer i interviewet. Dette på trods af, at kvinderne 

ugentligt bruger mindst lige så meget tid i spillet som mændene gør. Det første interview 

udpegede med andre ord køn og den heteroseksuelle matrice som centrale og 

rammesættende faktorer for den form for viden som blev produceret interviewinteraktionen. 

For at få kvinderne i tale valgte jeg at gå fra parinterviews til ikke-par.  

 

3.7 Udvælgelse af informanter og revidering af spørgeguide 
Som tidligere beskrevet, så har pilotinterviewets interaktionsform produceret et analytisk 

perspektiv og været retningsudstikkende for de efterfølgende interviews. Men denne 

interaktionsform har også været præget af en stor grad af indforståethed deltagerne imellem.  

Dette er i udgangspunktet ikke noget problem, da der således hurtigt opstod en naturlig 

kommunikation respondenterne imellem (Halkier, 2008, p. 33). Det blev da også hurtigt 

tydeligt, at den sociale interaktion i fokusgruppen havde en række dynamikker, der er 

                                                        
15 En mulig undtagelse er mandeinterviewets samtale om spiluniversets rumlige udformning, de mytologiske 
spor som findes her og de mange forskelligartede zoner dette univers rummer. Dette samtaleemne ansporede to 
af deltagerne til at rejse til disse zoner og mytologisk steder vi talte om, mens vi talte om det, hvilket igangsatte 
flere refleksioner og bidrog til flere synspunkter på dette i interviewmaterialet.  
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genkendelige fra hverdagslivet og man kan formode, at pilotstudiets gruppedynamik afspejler 

visse af deres hverdagslivsdynamikker. Det var ikke manglen på social udveksling som var 

problemet her, men snarere, at gruppen mange gange delte så mange forforståelser, implicit 

viden og erfaringer, at de vidste hvad hinanden talte om og refererede til før de talende ofte 

fik færdigformuleret sætningerne. Indforståethed deltagerne imellem er således et vilkår i en 

sådan homogen gruppe. Dette kan bevirke, at deltagerne nogle gange ikke har brug for at 

eksplicitere deres synspunkter eller holdninger, eftersom disse allerede er kendt af de øvrige 

deltagere. Hertil kommer at deltagerne, muligvis på grund af deres forholdsvise lave 

uddannelsesniveau, nogle gange har svært ved at formulere eller kvalificere et synspunkt i 

den indbyrdes samtale deltagerne imellem.  

 

De ekstra screeningskriterier (foruden køn) for mande- og kvindeinterviewet blev derfor dels 

vurderet formuleringsevne og dels en større grad af heterogenitet deltagerne imellem. 

Logikken bag udvælgelsen af disse informanter udspringer af et princip om maksimum 

variation i et forsøg på at få repræsenteret forskellige positioner indenfor det sample jeg 

arbejder med, hvorfor ”fælles mønstre, som opstår på baggrund af stor variation, er af speciel 

interesse og værdi med hensyn til at fange centrale erfaringer og fælles aspekter eller 

resultater” (Neergaard, 2003, p. 30). Det har konkret betydet en større variation i både 

uddannelsesniveau (fra ufaglært til ph.d.) og geografi (England, Irland, Holland og Sverige), 

hvilket ikke skal forstås som en sikring af repræsentativitet men derimod som en vis sikring af 

variation i fortolkningsgrundlaget. Det har været mindre vigtigt om disse deltagere er i et 

parforhold eller ikke, det centrale er derimod at de ikke spiller sammen med deres respektive 

partnere. Det resulterede i realiteten i, at fem af de seks informanter i enkeltkønsinterviewene 

var single og kun én var i et fast forhold.  

 

Interaktionsformen og antallet af deltagere var med til at trække interviewene i retning af et 

gruppeinterview: Fokusgruppeinterviewet er karakteriseret ved at være mere løst struktureret, 

med vægt på samtalen deltagerne imellem. Gruppeinterviewet er derimod karakteriseret ved i 

højere grad at vægte interaktionen mellem interviewer og de interviewede (Halkier, 2008, p. 

13). I et fokusgruppeinterview er det tilladt, at deltagerne stiller spørgsmål, sammenligner og 
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kommenterer på hinandens udtalelser og samtalen er ikke styret af en stram spørgeguide 

men fleksible overfor drejninger, som intervieweren ikke har planlagt på forhånd. Typisk vil 

deltagerne forskellige sammenligninger af og refleksioner over hinandens erfaringer og 

forståelser kunne producere viden om kompleksiteten i betydningsdannelser og sociale 

praksisser. Det har været en pointe, at afhandlingen ikke har villet afprøve på forhånd 

opstillede hypoteser, men producere viden og informanternes egne perspektiver på 

betydningsforhold. Det har betydet, at spørgeguiden i disse interviews har været 

semistruktureret, hvilket skabte plads til ændringer i rækkefølge og formulering af spørgsmål 

alt efter, hvad deltagerne selv bragte på banen af samtaleemner (Kvale & Brinkmann, 2009, 

p. 144). Strukturen i interviewene var stort set den samme som i pilotinterviewet, men med en 

par centrale ændringer: Frem for at spørge direkte til en abstrakt genreforståelse i 

begyndelsen af interviewet valgte jeg at gøre dette i afslutningen på interviewet. Denne 

ændring blev truffet på baggrund med erfaringerne fra piloten, hvor sådanne spørgsmål 

dræbte samtalen fuldstændigt.  

 

Min spørgeguide er desuden blevet præciseret og kvalificeret med udgangspunkt i mit socio-

kognitive genreafsæt. Herigennem har jeg forsøgt at stille de mest hensigtsmæssige 

spørgsmål til at få en mere valid indsigt i deltagernes oplevelse. En række medieforskere har 

argumenteret for brugbarheden af en socio-kognitiv tilgang til kvalitative receptionsstudier 

(Bruun, 2004; Höijer, 1992), hvor mentale skemaer (som f.eks. genrer) bliver skabt i 

konstante vekselvirkninger mellem sammenligninger og paralleller. Bruun skriver, hvordan 

man kan tilrettelægge sin spørgeguide ”efter et princip om at få de interviewede til at tænke 

’horisontalt’, dvs. i paralleller og i semantiske taksonomier frem for at tænke ’vertikalt’ i form af 

analytiske definitioner og udredninger” (Bruun, 2004, p. 88). Med afsæt i en socio-kognitiv 

genreforståelse har jeg kvalificeret min spørgeguide, således at jeg indleder med konkrete 

spørgsmål, der sætter rammerne for den videre samtale. Denne ændring er et direkte resultat 

af de erfaringer jeg gjorde mig fra piloten; jo mere konkrete beskrivelser deltagerne kom med, 

jo mere og flere relevante informationer fik jeg. Jeg ønskede derfor at få deltagerne til at tage 

udgangspunkt i deres konkrete mediebrug, så frem for at spørge ”Hvad betyder genren for jer 

i valg af en medietekst?” spurgte jeg helt konkret til hvilke bøger de læste, film og tv-
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programmer de så og hvilke computerspil de spillede. En anden pointe har været at spørge til 

sammenligninger og paralleller. I forlængelse heraf, er spørgsmålene blevet formuleret i 

forhold til, at mennesker har lettere ved at afgrænse præferencer og smag negativt end 

positivt, hvorfor man med fordel kan bede dem om at fortælle om, hvad de ikke kan lide.  

 

 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
 
En afdækning af deltagernes 
computerspilsvaner og erfaringer: Hvilke 
erfaringer kan deltagerne trække på som 
referencerammer i meningsdannelsen af 
fantasygenren? (Erfaringshorisonter for 
oplevelse).  
 
Hvad er deltagernes relationelle og strukturelle 
brug af andre computerspil? 
 
 
 
 
 
Hvordan forholder deltagerne sig til WoWs 
genrekoncept ud fra konkrete 
sammenligninger med eller paralleller til andre 
spil de kender til? 
 

 
Other computer games you play: 

  
‐ What other games do you play / have 

been playing earlier? 
 

‐ Do you play these alongside WoW? 
 

‐ What did you like about these games? 
 

‐ What kind of games are they? 
(MMORPGs / single player) 
 

‐ Where does these games take place, 
what setting? 
 

‐ What are the biggest difference 
between WoW and these other games 
you play in your view? 

 
 
Hvordan afgrænses deltagernes smag / 
holdninger / præferencer til andre medietekster 
eller genrer negativt?  

 
What kind of books / films / TV-shows or –
series do you like?  

  
‐ Why do you like those? 

 
‐ What kind DON’T you like? (Please 

elaborate). 
 
 

 
 
Hvordan forstår og oplever deltagerne 
worldness (vigtigheden af universets 
beskaffenhed i forhold til fantasygenren)? 
 
Med udgangspunkt i en konkret anden genre 
opfordrer jeg deltagerne til at åbne og 

 
The importance of the WoW universe 
(worldness) 

 
‐ Was the Warcraft universe a 

determining factor when you picked up 
the game for the first time?  
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sammenligne deres genremæssige 
erfaringsskemaer og herigennem italesætte 
deres oplevelse af genren.   

 
‐ Imagine that World of Warcraft was set 

in a western universe and not a fantasy 
universe, would the game still be 
interesting to you if that was the case?  
 

‐ Would you play that game? Why / why 
not? 

 
Illustration 2: Uddrag fra den reviderede interviewguide. 

 

På trods af disse teoretisk forankrede oplæg og intentionen om at belyse samspillet mellem 

genreforståelse gennem parallelle og negativt afgrænsede smagspræferencer m.m. var det 

ikke muligt at følge denne spørgeguide punkt for punkt, hvorfor det af samme grund er 

vanskeligt at få alle aspekter af denne belyst.  

 

3.8 Databearbejdning og -analyse 
Analyse og fortolkning har været en stadig og iterativ proces. Med afsæt i den hermeneutiske 

fortolkningsproces er designet blevet revideret på baggrund af en række både praktiske 

hensyn og refleksioner dets hensigtsmæssighed i forhold til at besvare undersøgelsens 

forskningsspørgsmål. Metodelitteraturen tilbyder flere forskellige bud på, hvordan man bedst 

planlægger og udmønter de konkrete analysestrategier, men Nielsen fremhæver hvorledes 

forskeren sigter mod ”at opnå indsigt i unikke mønstre og sammenhænge i helheden og 

relatere disse til teoretiske forståelser af det fænomen, der studeres” (Nielsen, 2007, p. 129). 

Mit afsæt i den socio-kognitive genreforståelse betyder, at jeg i dataanalysen forsøger at 

udpege en række genkommende oplevelses- og brugsmønstre især i forhold til de 

forventninger og erfaringer med genrer og medietekster i almindelighed og fantasygenren i 

særdeleshed. En sådan tilgang er forankret både i induktive og deduktive analytiske 

kategorier:  

 
For databehandlingen betyder det, at visse vinkler på materialet er givet på forhånd, og vi undersøger 
for potentielle sammenhænge mellem eksempelvis forventninger til medier og stofområder, mens 
spørgsmålene om, hvordan og hvilke sammenhænge respondenterne oplever, opstår induktivt at 
materialet (Nørgaard Kristensen & From, 2011, p. 89). 
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Konkret er den systematiske analyse og fortætning af interviewmaterialet struktureret efter 

Kvales metodiske tekstreduktion bestående af transskribering, kondensering og 

kategorisering. Alle tre fokusgruppeinterviews er efterfølgende blevet fuldt transskriberet, dvs. 

alt hvad deltagerne har fremført af udsagn er blevet fastholdt på skrift. Transskriptionerne af 

fokusgruppeinterviewene har været meget tidskrævende. En anden omstændighed er, at 

selve fokusgruppeprocessen besværliggør både gennemlytning og afskrivning, da der ofte er 

flere som taler på samme tid. Jeg har selv foretaget fokusgruppeinterviewene og 

efterfølgende transskriberet lydmaterialet: Dette var nødvendigt, eftersom store dele af 

samtalerne og diskussionerne kredsede om indforståede emner fra spilkonteksten (steder, 

personer, aktiviteter som raids, referencer til spilspecifikke websider m.m.). Af samme grund 

har jeg ’pakket emnerne ud’ i transskriptionsmaterialet, således de bliver tilgængelige for en 

udenforstående læser. Jeg har i min transskription også medtaget pauser, ufærdige 

sætninger, skrevet hvis en person stammer og medtaget meget korte udtryk som ”m-m-m” og 

”øhh”. I de tilfælde hvor der er flere af deltagerne som taler i munden på hinanden, taler lavt 

eller utydeligt har jeg forsøgt at få det hele med i transskriptionen – og hvor jeg er usikker på 

hvad der er blevet sagt, har jeg ligeledes markeret dette i form af ”[utydeligt]”. Jeg har 

benyttet mig af følgende transskriptionsregler: 

 
• [ ] angiver regibemærkninger. Disse skal fungere som uddybende og forklarende oplysninger 

hvor interviewsamtalen omhandler termer, situationer og beskrivelser som er specifikke for 
online computerspil. Disse er inkluderet hvor det er centralt for forståelsen af samtalen og 
relevant for det, som diskuteres.    

• ( ) angiver mundtlige udsagt som grin, fnis, mine observationer af gestik så som nik, 
hovedrysten, afbrydelser o.a. Herunder også afbrydelser, henvendelser o.a. F.eks.: (afbrydes 
af X) eller (henvendt til X). 

• understregede ord angiver fremhævelser fra deltageren; høj, tydelig tale. 
• … angiver kortere pauser. 
• (P) angiver længere pauser.  

 

Både kondensering og en kategorisering sigter mod at gøre datamængden overskuelig. 

Kondensering beskriver først og fremmest det enkelte interviews interne logik og forholder sig 

ikke til de andre interviews. I kondenseringen sammenfattes interviewdeltagernes udsagn, 

mens kategoriseringen udarbejder sammenlignelige begreber – kategorier – der muliggør at 

få øje på mønstre på tværs af de gennemførte interviews. I kondenseringen sammenfattes 
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interviewdeltagernes udsagn i overordnede pointer, ud fra de naturlige betydningsenheder jeg 

fandt i materialet (Kvale, 2008, p. 190). Det enkelte interview beskrives på denne måde loyalt, 

men gennem en reduktion og en sortering, idet man allerede på dette niveau vælger hvad 

som er interessant for en given undersøgelse. De tematiske betydningsenheder har vist sig at 

være meget varierede; nogle gange fylder de en del, andre gange er de meget korte og ofte 

skifter de konstant. Kondenseringsprocessen har derfor været udfordrende, da der qua 

fokusgruppeinteraktionen, ofte foregår mange ting på samme tid.  

 

Interviewtekst Kondensering 

Det er rigtigt, men det er jo også… hvor jeg syntes sådanne 
game-tekniske detaljer, hvordan du får gameplayet … hvor 
du har historien bagved, det gør jo lidt for hvad for et banalt 
spil du vælger. Everquest er jo også, når det kommer til 
stykket banalt – alle MMORPGer ender i sidste instans i 
hack’n slash. [Thomas og Lykke: Ja]. Men det der gør hvad 
for en du vælger, det er 2 ting: Grafikken … altså 
gameengine…eller historien bagved. Et eller andet sted kan 
du godt lidt, at du går ud og slår på den ting fordi sådan og 
sådan. [Thomas: Ja]. Men når det kommer til stykket så går 
du ud og slår for at få flere XP, for at få mere guld, for at få 
nyt gear – ja. Men et eller andet sted kan du godt lide ideen 
om at du gør det fordi du hører til den fraktion – du skal 
have en grund til at slås med den anden side. [Thomas: ja, 
ja]. Og det er det jeg mener med, at jeg syntes det er vigtigt 
…i…med historien bagved og hvor Warcrafts univers er 
meget veldokumenteret i en eller anden forstand. Der er 
nogen af dem der går vildt meget op i det … de kan så være 
ragende uenige om det er rigtigt med de nye udvidelser der 
kommer og så videre – så meget går jeg ikke selv op i det, 
men jeg kan godt lide ideen om at der er en ordentlig 
historie bagved, der er et ordentligt univers, som er skruet 
ordentligt sammen. Der er en grund til den by hedder det 
den gør, og hvorfor elvere slås imod blood elvs… 

Genreforståelse: Alle 
MMORPGs er i sidste instans 
et hack’n’slash.  
 
Tekstimmanent 
genreforståelse: 
Grafikken og historien er hvad 
som adskiller de forskellige 
MMORPGs.  
 
 
 
 
 
 
WoWs baggrundshistorie og 
mytologi er meget 
veldokumenteret og detaljeret: 
det hænger sammen.  

Illustration 3: Eksempel på kondensering af interviewudsagn. 

 

Kategoriseringen tjener til at reducere og strukturere en omfattende tekstmængde og de 

anvendte kategorier kan udvikles fra selve interviewmaterialet, fra foreliggende teoretiske 

begreber eller opstå iterativt i en vekselvirkning mellem disse. På baggrund af 

meningskondenseringen var næste trin at udvikle en systematiserende metode, jeg kunne 
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arbejde videre ud fra. Dette gjorde jeg ved at se på mønstre på tværs af interviewene, samt 

finde frem til sammenhængende temaer indenfor de forskellige meningskondenseringer. En 

sådan metode betegner Kvale ad hoc metoden, da den er en forholdsvis fri metode til at finde 

mønstre, temaer og klyngedannelse i datamaterialet (Kvale, 2008, p. 201).  

 

Kategoriseringen er foregået i fire trin. Første trin har bestået i at læse hvert interview 

igennem. Undervejs har jeg fremhævet udsagn, jeg har fundet interessante. Enten fordi de 

meget tydeligt pegede på aspekter jeg allerede var opmærksom på, eller fordi det forekom 

betydningsfuldt for interviewdeltageren. Udsagnene har fået en meningskondenserende 

overskrift. Andet trin har bestået i at samle overskrifterne i de enkelte interviews i fælles 

kategorier og derfra i mere overordnede temaer, hvor kategorien udgør forbindelsen mellem 

temaet og datamaterialet. Tredje trin var læsning og krydsreferering mellem de enkelte 

interviews, hvorudfra fælles kategorier og temaer blev skabt. Fjerde trin var en indledende 

genlæsning af de enkelte interviews, for at eftergå udsagnenes placering under tema og 

kategori samt tilføje eventuelle nye iagttagelser. Herefter er antallet af kategorier blevet 

yderlige reduceret. I denne proces er udsagn blevet samlet under fælles kategorier uden at 

forcere materialet, for herigennem at muliggøre udledning af fællestræk samtidig med, at det 

enkelte interviews unikke status bibeholdes.  

 

Det har resulteret i fem kategorier, som i transskriptionsmaterialet har fået tildele hver sin 

kategoriseringsfarve:  
 
Worldness Oplevelseskvaliteter og engagementskabende aspekter ved 

fantasygenren, i særdeleshed WoW. 
• Hvilke følelser udtrykker de? 
• Hvilke forventninger har de til genren i forskellige 

medieprodukter? 
• Hvilke oplevelser har de? 

 
Dette i forhold til både mytologi, baggrundshistorie, æstetik, 
intertekstualitet. 

Abstrakt genreforståelse Når deltagerne udtrykker en abstrakt, reflekteret 
genreforståelse (ud fra eks. strukturelle, semantiske eller 
funktionelle kriterier). 

Præferencer omkring gameplay Hvilke erfaringer og præferencer har deltagerne I forhold til 
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gameplay? 
• Hvilke forståelser har deltagerne om gameplayet?  
• Hvilket gameplay foretrækker de?  
• Hvordan forstår de sig selv som spillere?  

Køn og parforhold Når deltagerne eksplicit omtaler parforhold, bruger 
kønsreferencer eller –diskurser: kønsstereotyper, 
diskussioner omkring kønsroller og –forståelser.  

Brugssituation 
  

Brug af medier generelt og computerspil specifikt – 
herunder hverdagskontekst: 

• Hvor?  
• Hvornår?  
• Med hvem? 

Illustration 4: Kategorisering med hver sin farvekode 

 

Nedenfor er et eksempel på to kategoriers vekslen i samme tekstpassage: 
 

Illustration 5: Uddrag af transskription, parinterview. 

 

Her er det en pointe, at Lines introduktion til WoW kan beskrives og forklares i forlængelse af 

brugskontekst og parforhold. Denne databearbejdning åbner op for at kunne analysere hvad 

(hvilke medier eller specifikke genrer bruger eller omtaler de – her tv og computerspil), hvorfor 

(socialt: inddragelse i samtaler og samvær med kæresten) og hvornår (brugssituationen – om 

aftenen).   

 

 

Sek. Navn Transskribering Kondensering Kodning 

88. Line Jamen…  jeg syntes det var et lortespil jo… Nu 
havde jeg jo ligesom boet sammen med Morten 
i… temmelig noget tid og… han sad derude og 
jeg sad herinde… inde foran fjernsynet og så 
var jeg ude at kigge engang imellem og jeg 
fattede ikke et klap om hvad der forgik på den 
skærm der… og når jeg var sammen med Lykke 
og Thomas så snakkede de om det og jeg 
kunne ikke følge med. Så lavede jeg en deal 
med Morten om at… fordi Morten ville ikke være 
bloddonor af princip… at hvis han blev 
bloddonor så skulle jeg nok prøve at begynde at 
spille.  

Line: synes det var 
et ”lortespil”:  
De sad hver for sig, 
hun så TV mens 
Morten spillede 
WoW.  
 
 
Line: introduceret 
via sin kæreste.  
Forhandling. 

Intro til 
spillet 
 
Parforhold 
 
 



  107 

Præsentation af informanter 
I det følgende præsenteres de tolv informanter i forhold til de fokusgruppesammensætninger 

de er indgået i. Præsentationen karakteriserer kort deres respektive livssituation og hverdag – 

dvs. aspekter der kommer før brugen af computerspil, og som danner den hverdagslige 

kontekst for brugen og dens betydninger. 

 

 
 
 
Navn Line Morten Lykke Thomas Martin Tina 
Alder 21 år 21 år 32 år 32 år 30 år. 21 år. 
Uddannelse Ufaglært, 

social- og 
sundheds-
hjælper 

Ufaglært, 
arbejdsløs 

Kontor-
assistent. 

Lager- og 
transport-
arbejder.  

Elektriker Pæda-
gog 

Ægteskabeli
g status 

Bor sammen 
med Morten 

Bor 
sammen 
med Line 

Gift med 
Thomas. 

Gift med Lykke. Bor 
sammen 
med Tina 

Bor 
sammen 
med 
Martin. 

Børn Nej. Nej. Nej. 2 børn fra et 
tidligere 
forhold, men de 
bor ikke hos 
ham. 

Nej. Nej. 

Tid brugt på 
spillet om 
ugen: 

30 – 50 timer. 20 – 50 
timer. 

30 – 55 
timer. 

30 – 50 timer. 30 timer. 15 timer. 

Tid brugt 
sammen 
med 
partneren 
om ugen: 

20 – 40 timer 10 – 25 
timer 

20 – 40 
timer. 

10 – 40 timer. 8 timer. 8 timer. 

 
Illustration 6: Pargruppen. 
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Navn Samuel Mathias Dennis 
Alder 25 år. 25 år. 34 år. 
Beskæftigelse 
 
 
 
 

Startede på en 
læreruddannelse men 
arbejder nu som ufaglært. 
Behandler grøntsager på en 
fabrik.  

Webmaster / 
webdesigner. Arbejder 
på et universitet med 
vedligeholdelse af 
hjemmesider. 

Har en ph.d. og 
arbejder som 
systemudvikler og  
-designer. 

Nationalitet 
 

Hollænder Hollænder Finlandssvensker 

Ægteskabelig 
status 

Single Single Single 

Børn Nej Nej Nej 
Startede med 
at spille WoW 

Startede i beta, 5 år siden. 
 
(sammen med Mathias) 

Startede i beta, 5 år 
siden. 
(Sammen med 
Samuel) 

Startede i beta, 5 år 
siden. 
(Startede med en 
gruppe andre 
svenskere) 

Spilletid om 
ugen 

Spiller kun om aftenen på 
hverdage, ca. 5-6 dage om 
ugen fra kl. 20 til godt midnat. 
Spiller længere tid i 
weekenden (også om 
dagen). 

Spiller kun om aftenen 
på hverdage, 4-5 dage 
om ugen fra kl. 20 til 
godt midnat. Spiller 
også i weekenden 
(også om dagen). 
 

Spiller kun om aftenen 
på hverdage, 6-7 dage 
om ugen. Spiller også i 
weekenden (også om 
dagen). 

Illustration 7: Mandegruppen. 
 
 
Navn Sharon Kirsten Nessa 
Alder 40 år. Vil ikke oplyse. (midt 

30erne) 
23 år. 

Beskæftigelse Arbejdsløs Revisor Universitetsstuderende.  
Nationalitet Engelsk Engelsk Nordirer 
Ægteskabelig 
status 

Fraskilt, single. Single, tidligere 
forlovet.  

I et forhold med en 
anden spiller fra 
guilden. 

Børn 3 børn: 20+, 16 og 10 Nej. Nej. 
Startede med 
at spille WoW 

Startede for 5 år siden. 
Hendes søn introducerede 
hende for spillet.  

Startede med at spille 
for 4 ½ år siden. Blev 
introduceret via sin 
daværende forlovede.  

Startede med at spille 
for ca. 4 ½ år siden. 
Blev introduceret via sin 
daværende kæreste.  

Spilletid om 
ugen 

Spiller gennemsnitligt alle 
ugens dage, nogle gange 
hele dagen og altid om 
aftenen. En meget aktiv 
spiller. 

Spiller kun om aftenen 
på hverdage, ca. 3-4 
dage om ugen fra kl. 20 
til godt midnat. Spiller 
nogle gange i 
weekenden, men ikke 
ofte. 

Spiller ikke ret meget 
længere pga. studierne 
– et par aftener om 
ugen. 

Illustration 8: Kvindegruppen 
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4.0 En empirisk undersøgelse af worldness og gaming-praksis 
Det første fokusgruppeinterview jeg gennemførte var pargruppen i Esbjerg. Dette interview 

var med til at åbne op for en forståelse af gamingpraksis som et felt gennemskåret af tre 

hovedspor: Genre, køn og hverdagskontekst. Disse tre hovedspor har været 

retningsudstikkende for projektets videre forløb og har således været med til at udpege 

aspekter af de senere interviews, som ikke var åbenlyse fra starten af. For at fastholde og 

tydeliggøre denne induktive og eksplorative undersøgelsesform, der har kendetegnet 

projektet, har jeg valgt at lade disse tre hovedspor strukturere analyseafsnittene og desuden 

lade pargruppen indlede de forskellige afsnit de analyseafsnit hvor dette er relevant.  

 

4.1 Gruppernes tidsforbrug og spilvaner 
Før interviewet gik i gang bad jeg deltagerne udfylde et spørgeskema med 

baggrundsinformationer og af disse er der én ting som umiddelbart springer i øjnene – nemlig 

parrenes store tidsmæssige investering i spillet: Bortset fra Tinas 15 selvrapporterede timer 

om ugen, så angiver de øvrige informanter mellem 20 og 50 timer om ugen som de bruger på 

at spille computerspil. Denne tidsmæssige investering vil i det følgende være udgangspunktet 

for en nærmere undersøgelse af hvad og hvordan de tre par spiller. 

 

4.1.1 Mændenes tidsforbrug 
Fire af de seks adspurgte i parinterviewet spiller op til 50 timer om ugen, hvoraf lidt over 

halvdelen af disse bliver brugt sammen med deres respektive partner. Til sammenligning 

bruger den gennemsnitlige onlinespiller 20 timer ugentligt på onlinespil (Yee, 2006). Denne 

tidsmæssige investering i computerspillet kommer bl.a. til udtryk via deres anden mediebrug. 

På nær Tina bruger de alle mest tid på at spille computerspil i forhold til andre medier. Tinas 

mand Martin fortæller, hvordan han følger med i hvilke MMORPGs, der udkommer i den 

nærmeste fremtid, men han har erkendt, at der følger en omfattende tidsmæssig investering 

med et sådan spil: 
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Warhammer 40.000 er også et meget velskrevet univers og på en eller anden måde kunne jeg godt 
tænke mig at røre lidt ved det, men jeg har ikke tid til 2 MMORPGer. Det bruger man for meget tid 
på… 2 det er for meget (37). 
 

At denne tidsmæssige investering ikke blot er afgrænset til tid brugt inde i selve spillet er 

Martin et tydeligt eksempel på. Hans selvrapporterede spilletid ligger under de øvrige mænds 

(30 timer om ugen) men dette tal inkluderer ikke den tid han bruger på spilrelaterede 

aktiviteter uden for selve spillet: Martin bruger nemlig også en del tid på diverse online 

forums, websider m.m. Én af hans interesser er addons eller mods, og han fortæller 

hvorledes han ”bruger så også meget tid på modding siderne… der har jeg brugt ret meget 

tid, men det gør jo så også at jeg er vold-moddet i dag” (142). Mods er en række software 

modifikationer man kan applicere på et givent spil – her WoW – med henblik på at ændre 

interface og gameplay ved at skærpe eller automatisere en række af spillets funktioner. De 

modding-sider, Martin henviser til, er omfattende online databaser med en lang række mods 

som fordeler sig på stort set alle af spillets områder. Martins omfattende brug af og interesse 

for mods kan altså siges at være en slags forberedelsestid inden selve spillet. Nogle gange 

bliver tiden brugt på at gennemgå websites som ”egentligt ikke [har] noget med spillet at gøre 

som sådan men… det er sådan lidt off topic… det bruger man da også lidt tid på at sidde og 

se nogle mærkelige film folk lige har fundet frem til.” (146) Igen er det værd at bemærke, at 

Martin bruger tid på en række spilrelaterede websites, som ligger udenfor den egentlige 

spilsession, men som har WoW som fællesnævner. Denne forberedelsestid kommenterer han 

da også eksplicit, idet han fortæller: ”Jeg syntes… til nogle ting bruger man det da lidt 

forberedelsestid… hvis man skal op mod nogle instanser, nogle bosser så liiige gå ind på 

nogle forum og lige læse op på hvad er deres abilities og sårn rent gameteknisk” (136). Her 

kommenterer Martin et tredje område udenfor spillet som han bruger tid på; taktik. Som 

forberedelse til aftenens guild-raids bruger han tid på at læse op om hvilke egenskaber de 

forskellige bosses har. Denne forberedelsestid er vigtig når man deltager i guild-raids, hvilket 

understøttes af Thomas’ kommentar: ”Jeg bruger meget tid på… nu er jeg jo også main 

healer så… det er lidt vigtigt at man ved lidt om hvad det er man stiller sig op til. Øhhh… så jo 

jeg brugte da mere end én hjemmeside. Jeg brugte temmelig mange… jeg brugte en del 

timer” (140). 
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Thomas’ tidsmæssige investering i computerspil gælder ikke blot WoW. Før han begyndte at 

spille dette spillede han Medal of Honor: Allied Assault. Thomas’ kone Lykke fortæller om de 

problemer dette skabte:  

 
Thomas måtte også tage en pause fra MoHAA [Medal of Honor: Allied Assault]. Han kom med ind i en 
dansk klan og det kørte rigtig godt for dem… Men øh… så skulle de træne tirsdag aften og de skulle 
træne to timer, og det havde jeg heller ikke et problem med. Så skulle de lige pludseligt også træne 
torsdag aften og så skulle de spille kamp lørdag. Og kampen det var 3 gange 20 minutter og så var 
det overstået. Når der var gået 3 ½ time sad han stadigvæk ved computeren. Han skylder mig 
stadigvæk penge for hver gang han overgik en ny time hvor han havde lovet mig han ikke skulle spille. 
Det blev for meget af det gode til sidst (114).  
 

Line bakker Lykkes kommentar op og fortæller om sin partner Morten, som på grund af sin 

rolle i guilden som main tank helst skulle spille hver aften: ”dengang hvor I rigtigt farmede 

Molten Core og Black Wing Lair, fordi så skulle Morten som main tank jo være med helst hver 

dag”16 (115). 

 

Af dette interview fremgår det tydeligt, at det er mændene som har spillet computerspil i 

længst tid og de har spillet flest forskellige computerspil. Det er også tydeligt, at kvinderne har 

anset det som et problem, at mændene bruge så megen tid på at spille. Line fortæller at ”det 

fungerede så ikke rigtig med en kæreste, der ikke syntes det var et interessant spil. Så… Der 

var nogle aftener, hvor jeg måtte sige til dig: Så nu er det slut” (118). Thomas fortæller kort og 

godt: ”Jeg var nødt til at stoppe med at spille på grund af Lykke” (110). Martin ”havde spillet 

MMORPG før, så jeg kendte jo godt til den vanedannende effekt så… […] Jeg vidste da godt 

jeg ville få ballade hvis jeg gav mig til at spille igen.. [griner]” (103 + 105). 

 

Fælles for mændene er altså at de bruger mere tid i spillet end den gennemsnitlige 

onlinespiller. Hertil kommer, at de også bruger en hel del tid på spilrelaterede aktiviteter 
                                                        
16 Mortens rolle som main tank er den vigtigste spillerrolle i et raid (her 40 personer som kæmper sammen om at 
overvinde svære bosses). Det er som regelen den mest erfarne spiller med det bedste udstyr, der får rollen som 
main tank – den karakter som står forrest i kampene og tager den skade som ellers ville dræbe andre spillere. 
Molten Core og Black Wing Lair er instances, områder med monstre som raidgrupper kæmper mod – eller 
”farmer” som Line kalder det. At farme noget henviser i MMORPG-kontekst til den handling det er, at akkumulere 
specifikke genstande (her udstyr) ved gentagende gange at dræbe de samme monstre.    
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udenfor spillet, så som taktikforberedelse, mods, spilrelaterede film o.a.. Faktisk er 

mændenes tidsmæssige investering i computerspillet i større eller mindre grad et problem for 

deres respektive partnere. Vi vil i det følgende ser nærmere på kvindernes syn på og forhold 

til spillet.   

 

4.1.2 Kvindernes tidsforbrug 
Kvinderne anser mændenes tidsmæssige investering i computerspillet WoW som et problem 

og løsningen på dette problem er for disse kvinder, selv at begynde at spille. Det er 

bemærkelsesværdigt, at alle tre kvinder er blevet introduceret for computerspilsmediet via 

deres partner. Tina fortæller om hvordan hun begyndte at spille WoW:  

 
Martin blev nødt til at købe en konto til mig også… han fik lokket mig til at prøve det der spil – jeg har 
ellers aldrig været gamer… jeg har spillet en lille smule The Sims engang og det var så det… og så…. 
Øhh.. lokke, lokke, lokke…og viste han mig så spillet og jeg spillede det dagen efter mens han var på 
arbejde og det endte så med at, når han kom hjem fra arbejde om eftermiddagen så kunne han ikke få 
hans computer. [Latter]. Så øhhh…. Så måtte han jo også ned at købe en betaversion til mig… (92). 
 

Lykke fortæller, hvorfor hun begyndte at spille computerspil: ”Jeg blev så introduceret via min 

ex… han var systemadministrator… så skal man sidde ved en PC 24 timer i døgnet jo… Så 

det kunne jeg jo også lige så godt gøre jo så… så købte han Neverwinter Nights, og så var 

jeg solgt” (99). Line ”har aldrig spillet særlig meget… jeg fik Hitman af Morten. Det var meget 

sjovt men da den så var gennemført så var der ligesom ikke så meget andet at lave” (210). 

Derefter begyndte Morten, med Lines egne ord ”at lokke hende” til at spille, da han selv 

spillede hver dag (115). Det er helt tydeligt, at det er mændene, som udgør kvindernes 

indgangstærskel til computerspilsfeltet med de fordele og ulemper, det nu indebærer. For 

undervejs i interviewet viser det sig, at det både er befordrende og begrænsende. Lykke og 

Thomas fortæller, at de er i færd med at tage en pause fra WoW og nu spiller EverQuest. Det 

fremgår, at det er Thomas som er blevet træt af at spille WoW og har valgt pausen, for som 

Lykke fortæller: ”Altså jeg har så ikke selv valgt min account skal lukkes ned […]. Han 

lukkede for sit credit card og så valgte de at sige, at så skulle min konto heller ikke køre 

videre… så jeg kan ikke komme ind i WoW lige nu…” (646 + 648) hvortil Thomas blot 

konstaterer ”Jeg ved ikke helt hvad der er sket der…” (649). Thomas’ og Lykkes spilkonti 
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betales over samme kreditkort, og da Thomas valgte at lukke for betalingen til sin konto, 

lukkede han også for Lykkes, hvorfor Lykke ikke kan spille WoW.  

 

Efter at være blevet introduceret til spillet af deres partnere begyndte kvinderne at spille mere 

og mere. Deres tidsmæssige investering i spillet steg og ret overraskende angiver kvinderne, 

at de bruger stort set lige så meget tid på computerspillet, som mændene gør – og nogle 

gange mere tid. Faktisk angiver både Lykke og Line at de gennemsnitligt bruger mere tid på 

computerspillet, end deres respektive partnere gør. At kvinderne selv rapporterer, at de 

bruger flere ugentlige timer i spillet end deres partnere, går stik imod hvad vi ved om kvinder 

og deres sociale selvbillede i computerspilskontekst. En af de hidtil største undersøgelser af 

køn og MMORPG til dato fastslår:  

 
Given the slow acceptance games as an acceptable past time […] all players will likely underreport 
their playing time for reasons of social desirability and to avoid a self-image of deviance. Yet gender 
may play an additional role. As stated above, individuals can be sanctioned if they do not fit their 
socially defined gender roles. Video games have long been associated with men and masculine 
culture […], and thus not as socially appropriate for women. Women playing a larger number of hours 
may experience enough dissonance with the knowledge that they will underreport their total playing 
time in comparison to men (D. Williams, Consalvo, Caplan, & Yee, 2009, p. 706) 
 

Ovenstående undersøgelse er baseret på en dataindsamlingsperiode på over et år i spillet 

EverQuest II, foretaget på en række amerikanske spilservere. Forskerne samarbejdede med 

spillets udvikler og operatør, Sony Online Entertainment, og fik herigennem adgang til spillets 

omfattende databaser. Undersøgelsen kombinerer spillernes selvrapporterede data på en 

række områder i og omkring spillet med adgang til en systematisk indsamling af ”hard facts” 

data fra spilserverne og denne kombination er ”the first case of access to both kinds of data, 

and generates a series of findings involving gender-based differences among players in both 

their online worlds and in their ’real lives’” (p. 707). Denne undersøgelse fandt, at kvinderne 

generelt underrapporterer deres faktiske spilletid i forhold til mændene i en ratio på 3:1 og 

påpeger en mulig forklaring; nemlig at kvinderne ser en stor tidsmæssig investering i sådanne 

spil som upassende kvindeaktivitet, en aktivitet som strider mod traditionel og passende 

kønsmæssig opførsel.  
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På baggrund af denne undersøgelse er det derfor interessant, at de kvinder jeg interviewede 

faktisk rapporterer det modsatte. De spiller mere end deres partner gør og fortæller gerne om 

det. Der er en række faktorer, som kan være med til at forklare denne åbenhed omkring tid 

brugt i spillet. For det første kender de interviewede mig som en forstående medspiller og ikke 

som en udenforstående akademiker, hvilket gør, at kvinderne er mere sandsynlige for at 

fortælle tingene som de oplever dem, frem for hvad de tror jeg vil høre eller hvad de føler er 

det ’korrekte’. For det andet er ovenstående data indsamlet på amerikanske servere og fra 

amerikanske spilkonti. Trods sammenfaldene mellem den nordiske / europæiske 

computerspilskultur og den amerikanske samme, så må man forvente at det mere 

konservative amerikanske kønspolitiske klima ikke kan sammenlignes med det nordiske, 

hvorfor de kulturelle forskelle disse imellem ganske givet en rolle. Sidst men ikke mindst så 

lader det til, at uddannelsesniveau og / eller arbejdsmarkedserfaring spiller en ikke ubetydelig 

rolle. De adspurgte kvinder i mit pilotinterview havde alle ingen eller korterevarende 

uddannelse – Line er ufaglært social- og sundhedshjælper, Lykke er kontorassistent og Tina 

er pædagog. At uddannelse betyder noget for hvor åbne de adspurgte er om deres 

spillevaner, bliver tydeligt hvis vi inddrager deltagerne fra kvindeinterviewet. En af kvinderne 

er Sharon, en 40-årig arbejdsløs enlig mor. Hun fortæller om sin åbenhed angående sine 

spilvaner:  

 
I mean people will find it really weird that I’m still playing at my age. But for me it’s a break from your 
life and its nice. I can be who I want on here, I don’t have to tell people who I am, what I’m doing or 
why I’m here. But I’ve never held back, I’ve never held back from even the people I speak to in the 
school… other mothers… I’ve never not told that I play this, so it’s never been a problem to me (229). 
 

Til forskel fra Sharon, så fortæller Kirsten en helt anden historie. Hun er ligesom Sharon 

engelsk, næsten jævnaldrene, men hun beskriver indledningsvist sig selv i sin professionelle 

funktion som ”a fully qualified accountant; I currently work as an assistant manager… in a 

very high-end audit firm” (24). Hvad angår hendes spilvaner – og ikke mindst åbenheden 

omkring disse – så slår hun fast: 

 
Nobody at work knows, no one from my family knows, none of my friends know. Nobody knows I play 
apart from this one person. And that’s because he plays. Because there is such a stigmata attached to 
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playing the game… we have a bloke at work who plays it and the amount of stuff they say behind his 
back because he plays an online role-playing game… I don’t get involved in the conversation (196). 
 

Den tredje kvinde i kvindeinterviewet er den 23-årige universitetsuddannede Nessa fra Irland. 

Hun bor nu i Holland sammen med sin kæreste Caranthir som hun mødte gennem spillet. 

Hun fortæller:  
 

But still, when my friends asked me about something… like they specifically asked me how I met 
Caranthir, you know my current boyfriend, I just came up with a story that ohh yeah we met when he 
was visiting Scotland one day at the university, and I don’t actually tell people that I met him online, 
until I sort of know the person, then I’ll bring the story out a bit more, cause you know as soon as you 
say that you have met somebody online, its oh my god right there. People imagine a man living in his 
mothers basement you know, the stories just gets worse and worse (225). 
 
 

På baggrund af mine interviews kan vi altså konkludere, at uddannelse lader til at spille en 

rolle for hvor åbne kvinderne er omkring deres engagement i spillet – både hvad angår at de 

overhovedet spiller og hvor meget de spiller. De af mine informanter med ingen eller 

korterevarende uddannelse anser det ikke som socialt stigmatiserende at investere tid i et 

online computerspil. Dette er for mig at se en medvirkende faktor for, at kvinderne i 

pargruppen fortæller så åbent omkring deres spillevaner og den tid, de investerer i spillet.  

 

4.1.4 Parforhold og forpligtigelser 
Ser vi på parrenes opfattelse af tid brugt i spillet i forhold til tid brugt udenfor spillet, så er det 

tydeligt, at der er forskel på hhv. mændenes og kvindernes opfattelse af hvor vigtigt tid brugt i 

spillet er. Alle tre kvinder i pargruppen fortæller, at én af fordelene ved at de begge spiller er, 

at der er opstået en større fælles forståelse for hinanden – og ikke mindst hinandens spil. 

Lykke forklarer, at ”der er mere forståelse for den andens spil” og understreger kort efter;  

”Der er mere forståelse når begge parter spiller” (504 + 509). Line istemmer og fortæller ”Ja 

forholdet er blevet… det er ikke så mange diskussioner siden jeg begyndte at spille, fordi man 

netop kan forstå hvad der foregår lige pludselig” (514).  
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Men til trods for denne fælles forståelse, så er det tydeligt at kvinderne alligevel ofte oplever 

et problem med mændenes spil, når det betyder et fravalg af noget andet. Morten fortæller 

om en situation, som tydeligt illustrerer dette:   

 
Men jo, man finder sig da i, at det tar’ det ekstra tid… i torsdags, ja torsdag var et fremragende 
eksempel: Svigerforældre og øhh… hendes farmor og farfar… de var på besøg, jeg sad og spillede… 
jeg havde en aftale, jeg skulle i Karazan. […] Og hun havde så fået svigermekanikken på besøg, der. 
Det var bare ærgerlig, jeg havde aftalt jeg skulle i Karazan.” (545 + 547).  
 

Morten havde lavet en spilleaftale med 9 andre personer fra guilden som han ikke agtede at 

bryde, selvom Lines familie kom på besøg. Lines kommentar til denne historie viser tydeligt, 

at den gensidige forståelse ikke altid er helt til stede: ”Han havde ikke engang tid til at komme 

ud og få en hvede. Helt ærligt…” (548). Martin fortæller, at ”hvis jeg bare sidder og stener 

rundt i et eller andet så ku’ Tina godt blive sur på mig hvis hun stod ude… jeg tror det var 

sidste uge, der blev hun lidt gal på mig fordi der var nogle ting hun skulle have sat op, jamen 

jeg kommer lige om lidt, der gik en halv time, så havde hun selv gjort det i mellemtiden og så 

var hun skide sur” (436). Lykke og Thomas diskuterer en situation tidligere selvsamme dag: 

 
Lykke: Thomas, hvorfor kom vi en halv time for sent ud til mine forældre i dag? 
 
Thomas: Jeg skulle sælge nogle ting! De skulle på auction house! 
 
Lykke: Thomas sad i EverQuest og kunne bare ikke logge ud… jeg havde sagt hele tiden til ham, vi 
skal køre klokken halv ti og vi skal have nogen ting klar… 
 
Thomas: De sælger ikke fra min taske af, de skulle på auction house. 
 
Lykke: Vi skulle af sted! (439-443) 
 

Undervejs i interviewet bliver det også mere og mere tydeligt, at der er en sammenhæng 

mellem hvad og hvordan man spiller, og hvor vigtigt dette er i en parsituation. Hensynet til 

parforholdet skal afstemmes med hensynet til de personer, man spiller med. Som 

ovenstående eksempler illustrerer så er det, når der opstår en uoverensstemmelse parrene 

imellem om hvad deres fælles tid bør bruges på, i overvejende grad kvinderne, som har et 

problem med mændenes spil. Det er svært for mig at afgøre præcist hvor grænserne for den 
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fælles forståelse parrene imellem går, jeg kan blot konstatere, at de kvinder jeg interviewede 

nåede denne grænse før mændene. Det er påfaldende, at onlinekonteksten for spillet og den 

sociale forpligtigelse overfor andre spillere denne indebærer, bliver en forklaring og 

rygdækning for parrenes meget traditionelle kønsroller offline. Således forklarer Tina hvorfor 

det er hende som ofte ender med at lave maden; ”Jeg ved ikke… jeg lavede maden i stedet 

for, for jeg var jo ikke i end game der” (359).  

 

Tina refererer til ”end game”, som her er et 40-personers guild-raid. Martin er med i raidet, og 

det er Tina ikke, derfor laver hun maden mens Martin spiller videre. Martin fortæller om 

hvordan han forstår forskellen på sit og Tinas spil: ”[S]å kan jeg jo ikke lige pludselig gå for så 

er der 39 mænd og kvinder der ligger og hænger og venter fordi der er én der mangler ikke?” 

(364). Selv i de tilfælde hvor der er en ufrivillig pause i spillet er Martin stadig forpligtet på at 

blive siddende:  

 
Hvis vedkommende kommer tilbage ik’os så skal vi jo videre. Så kan det ikke hjælpe der er en anden 
der er skredet i mellemtiden. Så der bliver jeg sgu siddende alligevel ik’os… jeg sidder sådan lidt 
ik’os… fordi jeg kunne godt gå ud og hente det der, men hvis han nu kommer tilbage ik’os [Thomas: 
Ja, ja!]… man sidder sådan lidt ik’os… og Tina kommer jamen du laver jo ikke noget.. vi skal jo i gang 
når han kommer tilbage ik’os. […] Det skal ikke være mig der forhindrer fremgangen… fremdriften ik. 
(372 + 376).  
 

Lykke og Thomas, som begge er på guild-raids sammen, fortællers samme historie. For dem 

handler det hvem som skal hente pizzaer under deres fælles spilsessioner: ”Hvem er 

vigtigst?” – underforstået vigtigst for raidet i spillet. Resultatet bliver, som Lykke formulere det; 

”jeg har fandeme tit været nede og hente pizza” (356). Det er tydeligt at parrenes omfattende 

tidsmæssige investering i spillet skal indpasses og ”forhandles på plads” i forhold til en række 

andre faktorer eller domæner, herunder især parforhold. Og når der opstår konflikter mellem 

disse, så går det som oftest ud over kvindernes spilletid. Disse faktorer fungerer som 

baggrunden for den kommende oplevelsesorienterede genreanalyse: Genren vil blive 

undersøgt i forlængelse af informanternes anden mediebrug, deres specifikke 

computerspilsbrug og deres konkrete gameplay. Vi skal herigennem undersøge, hvordan 



  118 

deres brug, forståelse og ikke mindst oplevelse af fantasygenren i forskellige medier aftegner 

mønstre i forhold til hvad vi tidligere har betegnet som fantasymatricen.  

 

4.2 Fantasyspil som genre-praksis 
Empiriske undersøgelser har vist, at interviewpersoner ikke har problemer med at identificere 

genrer eller besvare spørgsmål om hvilke genrer de foretrækker (Jerslev, 1999), men i 

praksis kan de ofte have problemer med at verbalisere deres genreforestillinger. Birgitta 

Höijer konkluderer, på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse efterfulgt af kvalitative 

interviews, at ”[n]är informanterna skall verbalisera sina genreföreställningar är det visserligen 

inta abstrakta narrative scheman som uttrycks” (Höijer, 1995, p. 104). Jeg har spurgt til, hvad 

jeg kalder for en abstrakte genreforståelse, dvs. hvor informanterne udtrykker en reflekteret 

og abstrakt forståelse af fantasygenren (ud fra f.eks. strukturelle, semantiske eller funktionelle 

kriterier) – men ofte har disse spørgsmål ikke afstedkommet brugbare svar. Når jeg derimod 

har spurgt konkret til mine informanters mediebrug – hvordan de bruger disse medier, hvad 

der tiltaler dem og hvorfor – fik jeg de mest konkrete og langt mere uddybende svar.17  

 

4.2.1 Informanternes generelle mediebrug og genrekendskab 
Direkte adspurgt om hvor meget genren betyder for parrenes oplevelse, når de læser en bog 

eller spiller et computerspil, afføder dette spørgsmål kun korte og vage svar: ”…det er alt 

muligt med golems og sådan noget. Det er rigtig eventyrverden” fortæller Lykke (3). Morten 

fortæller i tråd hermed, ”…Nej det er længe siden jeg har læst bøger… Da… da jeg var ung 

der læste jeg meget. Mange af de der eventyrbøger…” (10).18 Denne abstrakte 

genreforståelse som jeg indleder med at spørge til, bevæger sig hurtigt over i en konkrete 

genrepræferencer, idet Martin som den eneste fortæller lidt mere uddybende om sine 

genrepræferencer:  

 

                                                        
17 En oversigt over interviewdeltagernes medie- og genrebrug er sammenfattet i bilag 7: ”Medie- og 
genremapping af interviewdeltagerne i de 3 interviews”. 
18 Efter interviewet fortalte Morten mig, at de bøger han læste var bøger i serien Sværd og Trolddom, en 
blanding af spil og bog, hvor man med terningekast afgør kampscenarier m.m.   
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Jeg vil sige… der er mange steder…mange steder hvor genren begynder at blive sådan udvisket og 
blandet sammen, hvor det bliver interessant... Øhhh.. Jeg har en kammerat inde i Århus, der… der har 
udgivet en bog…øhhh… der er et eller andet sted baseret på Starcraft…universet. Så er det bare 
skrevet om af hensyn til copyright rettigheder osv. Men det er egentligt en science fiction bog, men 
den er skrevet som et eventyr med ... med det han kalder for grumlinger... de der der hedder 
serklinger, de der angriber og så videre… men øhhh… med masser af magi og masser af alt mulig 
sjov der...men altså sat op i en fremtidsverden der. Det bliver egentligt meget interessant (19). 
 

Martins kommentar viser, hvorledes han er i stand til at differentiere mellem to nærliggende 

genrer – eventyret og science fiction – og kobler disse to genrer med, hvad han anser som 

centrale karakteristika for dem; hhv. magi og en fremtidsverden. Udover Martin så nævner 

både Lykke og Morten eksplicit eventyret som en genre de kender til fra bøger de tidligere har 

læst. Martin forklarer, hvad han forstår ved denne genre:  

 
Nogle gange er det vel lidt sort-hvidt i det….[…] … Du har rigtige helte og du har rigtige skurke…som 
ikke har noget imellem… øhhh…altså intrigerne kan også vare interessante i en historie, men…. 
øhhh… et eller andet sted er et jo bare ham der skjuler sig og lige når det kommer til stykket så er han 
jo rigtig ond.. han er ikke noget i mellemtiden – han skjuler bare at han er ond. Tit er det lidt mere sort-
hvidt og det gør et egentligt meget interessant...  Tingene står lidt mere skarpt frem” (25 + 27).  
 

De øvrige informanter er enige med Martin i denne karakteristik af fantasylitteratur; ”Det er 

mere banalt […] Det er lige ud ad landevejen” slår Thomas fast (28 + 30) og Tina stemmer i 

med, at ”[m]an behøver ikke tænke over om de forskellige nu mener det de siger” (31). Den 

eventyrgenre informanterne taler om er ikke folke- eller kunsteventyrsgenren, men adventure-

bøger og hvad man vil betegne som ”genre-fantasy” (Clute & Grant, 1997): Det er de 

trivialiserede former for fantasyfortællinger, karakteriseret ved skemafasthed og reproduktion 

af det traditionelle plot- og genremønster som det blev fastlagt af Tolkien. Med undtagelse af 

Lykke som på interviewtidspunktet er begyndt at læse bøger igen, så læser parrene meget 

sjældent bøger og diskussionen om fantasylitteratur dør hurtigt ud mellem de interviewede 

par.19  

 

 

 
                                                        
19 Den eneste bogtitel som informanterne nævner er Dan Browns Da Vinci Mysteriet, som Morten grundet 
kedsomhed læste på en ferie (7-9).  
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4.2.2 Parrenes mediebrug 
Hvad angår deres øvrige mediebrug, er denne meget lille. Overraskende nok nævner 

informanterne kun to tv-programmer; Tina ser en del tv, specielt CSI og Line følger med i 

Paradise Hotel. Derudover nævner de kun én film, nemlig Starship Troopers, som Morten 

nævner for at forklare sin oplevelse af et bestemt raid i spillet. Med undtagelse af Tina, så er 

computeren det klart mest dominerende brugsmedie. Tidsmæssigt overstiger computerspil 

alle andre medieinteresser som tv, biografbesøg og bøger. Udover at spille WoW bruger især 

mændene internettet til at holde sig up to date med spillet, som en form for lektielæsning 

forud for en raid-session. Lige så sparsomt parrenes anden mediebrug er i dette interview, 

lige så rige er de mediebrugsfortællinger, jeg får i mandeinterviewet 

 

4.2.3 Mændenes mediebrug 
Informanterne i mandeinterviewet har ikke kun en langt mere omfattende brugserfaring med 

en bred vifte af forskellige medieformer men også langt højre uddannelsesniveau, hvilket 

tilsammen gør dem mere velartikulerede. Efter endt gennemlæsning af interviewet bliver det 

efterhånden mere og mere tydeligt, hvorledes denne anden mediebrug er med til at forme 

deres syn på og forståelse af hvad genrer er, hvordan de fungerer, samt forskelle og ligheder 

genrerne imellem. Informanternes genreforståelse og genrekendskab er noget, som de har 

oparbejdet og udviklet via konsumeringen af og omgangen med en lang række af 

populærkulturens mange medieudbud. Gennem deres fortællinger om genrer fremfører de 

med andre ord sig selv som erfarne mediebrugere og udtrykker deres genreforståelse og –

præferencer. 

 

Til forskel fra parrene, så har informanterne i mandeinterviewet meget større erfaring med 

bl.a. at læse. Selvom både Samuel og Dennis starter med at fortælle, at de ikke læser så 

meget mere, så er det tydeligt at de gjorde det tidligere (43 og 53). Mathias læser en hel del 

og fortæller meget gerne om det: ”Pick me, pick me. I read lots of books […] I read lots of 

fantasy it seems, lots of thrillers, Dan Brown, Stephen King… also educational books of 

course, but mainly fantasy and sci-fi. Oh yeah and lots of role-playing books“ (42). Mathias 

nævner selv, uopfordret af mig, eksplicitte genrekategorier, nemlig thrillers, fantasy og 
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science fiction. Mathiass citat viser, at han tænker litteratur netop i genremæssige termer. 

Derudover har både Samuel og Mathias et indgående kendskab til bøger som tager 

udgangspunkt i allerede etablerede og udbyggede fantasyuniverser, især Forgotten Realms 

og Warcraft. Forgotten Realms-universet er opstået i og udviklet gennem Advanced 

Dungeons and Dragons tabletop-rollespillet, som senere er indgået i den overordnede 

fantasymatrice og har bredt sig til andre medier som tegneserier, computerspil, live-action-

rollespilskampagner og bøger. På samme måde er Warcraft-universet opstået via de tre RTS-

spil og bredt sig til MMORPG-gernen, et utal af forskellige medier (tegneserier, brætspil, 

podcasts, fanzines m.m.) og ikke mindst bøger. Samuel og Mathias kender til hele dette 

mediekredsløb og har herigennem oparbejdet et både bredt og dybdegående kendskab til det 

pågældende fantasyunivers – et univers de allerede kender i spilbar form, og effekten af dette 

er, som Samuel beskriver det: 

 
Yeah, I’m happily surprised about most of the Warcraft-ones as well. Those writers are actually really 
good. And they give you a nice background on… yeah like the quests in-game […] Yeah if you know 
he’s whole background and stuff, its… yeah quite cool (47 + 49).  
 

Et andet medie som fylder meget hos mændene, især Mathias og Dennis, er tv: især spillefilm 

og tv-serier har deres interesse. Mathias fortæller (57) at film og tv-serier er hans helt store 

hobby, og at han bruger mere tid på denne hobby, end han gør på at spille computerspil;  

 
I watch a lot of TV series, I watch a lot of cinema and movies at home. But yeah I have like this 
cabinet of DVDs which is… I think I got like 350 to 400 DVDs, and I watch it like every day. I follow like 
18 to 20 series a year. And I try to watch every big movie that comes out. I’m a nut. […] I tend to go for 
the series that are impressive. I don’t want comedies on DVDs, I usually watch comedies once. But 
big epics, like fantasy-stuff, like Lord of the Rings, and the less known stuff like Deadwood, and lots of 
series that are impressive to see I get. And other ones I just watch once and don’t get. When it comes 
to cinema I try to go to see every big movie (61 + 63). 
 

Dennis fortæller hvordan han tidligere havde et helt videotek på VHS-bånd men nu 

downloader de film og de serier, han finder interessante via internettet:  
 

Yeah I watch a lot of movies as well, always have […]. I don’t buy series, I watch series as much as I 
can. I basically watch anything that is produced well, which is a lot. My latest favourite is True Blood. I 
think that’s a really good show. Ehhr Dexter, that kind of stuff. I think I’ve seen every single episode of 
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X-files. And I didn’t buy it on DVD, its form actually being seated every week at 9 o’clock. So yeah... I 
also watch a lot of movies… I have the whole home cinema equipment and watch a lot of stuff. I have 
always watched a lot of movies (64 + 66). 
 

Det, de interesserer sig for, er nyere tv-serier som Dexter, True Blood og Deadwood: Serier 

som er produceret for amerikanske betalingskanaler som HBO og Showtime, og alle tre 

prisvindende tv-serier og har fået genreprædikatet “quality TV”. Karakteristisk for både 

Denniss og Mathiass tilgang til disse tv-serier er, at de er meget aktive i opsøgningen af hvad 

de ser: De sidder ikke hjemme på sofaen og ser hvad der nu engang er i tv, men køber 

serierne eller downloader dem. De tre serier de begge nævner - Dexter, True Blood og 

Deadwood – er hvad man vil kunne kande refleksive genrefiktioner, fiktioner som genfortolker 

og blander, men ikke desto mindre tager udgangspunkt i bestemte genrer; crime / mystery, 

fantasy og western. Foruden tv-serier interesserer de sig begge for film – Mathias ser alle de 

store biograffilm han overhovedet kan (’blockbusters’) og begge følger med i og køber de 

nyeste storfilm på dvd.  

 

4.2.4 Kvindernes mediebrug  
Hvor mændenes mediebrug var domineret af især film og tv, så er deltagerne i 

kvindeinterviewet er alle flittige læsere. Meget af samtalen drejer sig om bøger og Kirsten 

fremhæver læsning som sin primære aktivitet, når hun ikke spiller computer: ”Hobbies wise I 

love reading, when I’m not online I’m normally reading a book” (29). Hun er selverklæret 

storforbruger af især kriminalromaner, “whodunit kind of thing” (42). 

 

Fantasygenren er en fællesnævner for kvinderne i dette interview – Kirsten er på det seneste 

begyndt at læse fantasyromaner, Nessa læste den første Harry Potter-bog da den lige 

udkom, hendes yndlingsforfatter er Terry Pratchet og Sharon er på interviewtidspunktet i færd 

med at læse fantasyfortællingen Twilight: 
 
I’m actually reading the Twilight ones at the moment. My son’s girlfriend got me the 3 books, I know 
there are 4 now so I have to get the 4th one. Yeah I like the Twilight movie and she bought me the first 
3 books of the Twilight series. So yeah, I like them (45). 
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For hende indgår både bøgerne og filmene som lige dele i et samlet oplevelseskredsløb på 

tværs af de enkelte medier – et kredsløb hun kom ind i, da hendes søns kæreste gav hende 

de første tre Twilight-bøger. Hun forklarer hvad hun finder vigtigt, når hun læser en bog eller 

ser en film, nemlig at hun føler fiktionen har personlig relevans for hende, at hun kan indleve 

sig i den. Hun uddyber hvad hun kan lide ved Twilight-bøgerne: ”They’re very romantic really” 

(48) og forklarer: 

   
Its very much about the relationship between the girl and the one vampire but there is no… there isn’t 
any sexual happening in it, its all sort of… in the background […] it’s all like there and its all inside her 
and inside him… and you can feel it, you can. But you know it’s really tasteful. […] [T]here is a lot 
more detail and interest in that book and you get to know the vampires and all that a lot more in the 
book then in the film. So yeah you get to know the people in more detail (52). 
 

Sharon læser således bøgerne fordi de er romantiske, fordi de handler om forholdet mellem 

to personer og fordi hun føler, hun kommer til at kende personerne i bøgerne indgående. En 

fiktionsfortælling er interessant for hende, hvis hun finder et følelsesmæssigt referencepunkt i 

fiktionen, en karakter at indleve sig i:  

 
Yeah, you have to feel you are getting into the film, you know and that you can sort of recognize the 
characters, you know. Very often when you watch a film there is a character in particular that you pick 
out and you either have the same kind of feeling as them or... you know, like oh that could be me or 
something like that (87). 
 

Selve genremærket er ikke så vigtig for Sharon, dog nævner hun pornografiske film som 

noget hun ikke ser. I modsætning til pornografiske film og horror – en genre som ifølge hende 

ofte indeholder seksuelle scener – værdsætter hun romantiske film og især historiske film 

eftersom ”you can really learn alot from them” (83). Demarkationen mellem det pornografiske 

på den ene side og det lærerige, oplysende på den anden side tjener til at forsvare og ophøje 

genrer i Sharons tilfælde: Ved at sammenstille forholdsvist lavt rangerende filmgenrer som 

romantiske og historiske film med en anden og mere underlødig genre – pornografiske film – 

bliver førstnævnte ophøjet. Denne praksis af genreevaluering fungerer som et hierarki mellem 

genrer. Et andet vurderingsparameter hos Sharon er i forhold til specifikke fiktioner, som 

opfylder hendes krav om et indlevelsespotentiale eller oplevelsesmæssigt referencepunkt. 
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Sharon signallerer på denne måde en række specifikke og ikke mindst kønnede 

genrepræferencer – nemlig fantasy, romantiske film og historiske dramatiseringer, fordi de 

netop opfylder ovenstående kriterier for hende. Udover en forskel i medie, så er det 

forskellige aspekter af fiktioner, som mændene og kvinderne tiltrækkes af. Hvor mændene er 

opsøgende i forhold til de genreblandende nyskabelser på i tv-serier, så søger kvinderne, 

især Sharon, mere en læseoplevelse og et identifikationspotentiale.  

  

4.3 Konstruktioner af worldness  
Vi skal i det følgende bevæge os fra en bredere mediebrug til en computerspilsspecifik 

undersøgelse af, hvad de forskellige informanter opfatter som det vigtigste ved fantasygenren 

i spilbar form. Vi fremskrev i kapitel 2.4 worldbuilding og den oplevelse af worldness denne 

afstedkommer som konstituerende for fantasygenren i spilbar form. Det kommende kapitel vil 

tage afsæt i denne teoretiske worldness-forståelse og undersøge hvordan informanterne selv 

udtrykker en worldness-forståelse, dvs. hvilke oplevelseselementer informanterne selv giver 

udtryk for. Er det den gode fortælling eller et narrativt univers, som man kan træde ind i og 

selv udvikle som spiller? Er det mere glæden ved at meste spillet som regelsystem og som 

spil? Og i forlængelse heraf; hvad betyder worldness-konstituerende elementer som mytologi, 

setting og æstetik for spillernes oplevelse? Vi skal også se på hvordan de forskellige 

informanter faktisk spiller, hvilket gameplay de praktiserer, for herigennem at se på, hvad vi 

kan kalde for deres performative genreforståelse, hvordan de praktiserer genre.  

 

4.3.1 Worldness som mytologi eller gameplay 
Konsulterer man den computerspilsspecifikke genreteori, vil man opdage, at genre i 

computerspil, ikke overraskende, er blevet tænkt på forskellige måder. I denne sammenhæng 

skal vi nævne to yderpoler i forståelse af, hvad der konstituerer de taksonomiske 

genrekriterier i computerspil. I den ene ende af spektret finder vi bl.a. Mark J. P. Wolf. Han 

argumenterer for, at gameplay-interaktionen er afgørende for forståelsen af 

computerspilgenrer: ”While the ideas of iconography and theme may be appropriate tools for 

analyzing Hollywood films as well as many video games, another area, interactivity, is an 

essential part of every game's structure and a more appropriate way of examining and 
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defining video game genres” (Wolf, 2005, p. 114). Spildesigneren Ernst Adams affærdiger 

ligefrem, at setting har nogen som helst indflydelse på spilgenrer:  

 
A game's setting is independent of its genre, which I think confuses people who are more familiar with 
books and movies. Westerns and science fiction books are in different parts of the bookstore, but 
that's not true of games. A shooter is a shooter, whether it's set in the Old West or on Mars or 
anyplace else. A player who enjoys shooters will probably enjoy one no matter where it's set, if it's 
well-made (Adams, 2009).  
 
 

Hvor ovenstående teoretikere argumenterer for genre som et grundlæggende tekstuelt og 

interaktivt fænomen, så er King & Krzywinska åben for en mere oplevelsesorienteret tilgang til 

genre i computerspil. Forfatterne betragter genre ud fra forskellige ”niveauer”, der hver især 

har betydning for spiloplevelsen og genren (King & Krzywinska, 2002). Disse niveauer er: 

”Platform” (den type af hardwaresystem spillet spilles på, f.eks. pc, konsol, mobil), ”Genre” 

(en kategori, som dækker over brede computerspilsspecifikke kategorier, som f.eks. ’action-

adventure’, ’driving’ eller ’strategy’) og Milieu (spilverdenen beskrevet i termer som location, 

atmosfære, stilistiske konventioner, f.eks. horror eller science fiction). Med sidstnævnte 

kategori peger forfatterne på de tværmediale oplevelsespotentialer, der ligger i f.eks. 

fantasymatricen. Ovenstående genrepositioner i relation til computerspil finder vi, som vi skal 

se, også i informanters syn på fantasygenren i spilbar form.  

 

Hvor pargruppen havde svært ved at svare på genrepræferencer og –forståelse i bøger, film 

og tv, så bliver diskussionen straks mere livlig, da samtalen drejes ind på computerspil. Jeg 

spurgte hvor stor en betydning universet i WoW havde for deres oplevelse af spillet, og om 

det ville være den samme oplevelse, hvis spillet foregik i rummet eller i nutiden. Tina nævner 

to indholdselementer som har betydning for hendes oplevelse; ”Det skal være de der væsner 

der og de forskellige landskaber … det skal det være” (36). Lykke fortæller, at hun spiller 

”fordi jeg synes det er en vidunderlig eventyrverden” (51). Begge kvinder udpeger hermed en 

rumlig fornemmelsen af en verden som vigtige for deres genreoplevelse. Martin har erfaring 

med at spille MMORPGs og har gjort sig en række overvejelser omkring, hvad der er vigtigt 

for netop hans spiloplevelse: 
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Men… det der gør det interessant, det er jo egentligt også det univers du befinder dig i… hvis det er et 
eller andet tilfældigt univers hvor du bare skal ud og smadre monstre fordi man skal smadre monstre, 
så er det jo ikke interessant længere… så har du ikke eventyret. [De andre samtykker]. .. Og eventyret 
er det jo kun fordi historien... baggrundshistorien… øhhh… verdens skabelse og det hele… den er på 
plads (37).  
 

Martin fremhæver i ovenstående citat spiluniversets tætte sammenhæng med en 

bagvedliggende historie eller mytologi: Kun hvis ”baggrundshistorien” som han kalder det, 

mytologien er på plads kan spillet blive interessant – og eventyret kan træde frem. Det Martin 

her beskriver er, hvad vi tidligere har identificeret som et af de mest afgørende karakteristika 

for fantasygenren; en indre, kohærent sammenhæng i form af kosmologisk verdensorden i 

den fremstillede verden. Dette er noget Martin gentagende gange fremhæver i løbet af 

interviewet: 

 
Men et eller andet sted kan du godt lide ideen om at du gør det fordi du hører til den fraktion – du skal 
have en grund til at slås med den anden side. [Thomas: ja, ja]. Og det er det jeg mener med, at jeg 
syntes det er vigtigt …i…med historien bagved og hvor Warcrafts univers er meget veldokumenteret i 
en eller anden forstand. […]. Jeg kan godt lide ideen om at der er en ordentlig historie bagved, der er 
et ordentligt univers, som er skruet ordentligt sammen. Der er en grund til den by hedder det den gør, 
og hvorfor elvere slås imod blood elvs…(45). 
 
Men der ligger jo også… med baggrundshistorien… jeg tror det betyder måske mere for valg af spil 
når du går ned og køber dit MMORPG til at starte med… er der noget der fænger? [Lykke: Mmm]. Er 
der en god historie bagved? Hvorfor man lige skal vælge det spil frem for det spil som står ved siden 
af” (82). 
 

Martin demonstrerer her et kendskab til hvad det er for en spilspecifik genre han taler om – et 

MMORPG – og er ligeledes bevidst om hvordan denne (for ham afgørende) fornemmelse af 

worldness skabes i spillet: Spillet WoW bygger på de tre tidligere RTS-spil, Warcraft I, II og III: 

”Warcrafts startsucces hænger jo lidt sammen med historien, fordi den kommer igen fra 

Warcraft 1, 2, 3” (53). Flere af parrene har spillet disse tidligere RTS-spil og kender spillets 

mytologiske univers gennem disse. Mytologien er altså af stor betydning for Martins 

spiloplevelse og må siges at udgøre en stor del af hans genreoplevelse. Når WoW er bygget 

op over en bagvedliggende og konsistent mytologi skaber dette en oplevelse af worldness: 

Tilstedeværet af intertekstuelle referencer til de tidligere RTS-spil åbner op for en 
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genkendelse, som med Martins ord skaber en oplevelse af, at ”man [har] været der… et 

historisk sted” (70).  

 

Hvor Martin fremhæver spillenes mytologiske forankring som centralt for sin oplevelse, så 

giver Thomas udtryk for en ganske anden og mere spilspecifik genreforståelse, centreret 

omkring gameplay. Thomas var ikke med i samtalen om litteratur, eftersom han overhovedet 

ikke læser bøger. Men i samtalen om computerspil deltager han aktivt. Da Martin fremhæver 

historien som afgørende for spiloplevelsen, bryder Thomas ind:  

 
World of Warcraft … basalt set kan man sige… det er som for pen & paper folk… så er det Dungeons 
& Dragons. Du får et sværd, der er en mission, gå ud og slå ihjel. Det er hack’n’slash – det er lige ud 
ad landevejen (38).   
 

Thomas’ kommentar viser tydeligt, at hans genreforståelse er opstået fra og bundet til spil og 

er centreret omkring gameplay. Men i denne ene kommentar demonstrerer han en historisk 

og spilbunden forståelse af MMORPG-genren ud fra sin spilerfaring – Thomas har spillet 

både D&D, AD&D, en række RPG-computerspil og denne viden han har tilegnet sig her, 

demonstrer han i interviewet et indgående kendskab til. WoW er opstået fra pen&paper-

rollespil – Dungeons & Dragons – og det i bund og grund er det samme grundlæggende 

gameplay som er centralt i disse spil, uanset hvilken spilbar form det finder sted i: 

hack’n’slash. Hack’n’slash er en type af spil med fokus på kampaspektet og hvis gameplay 

består af at kæmpe sig vej gennem en dungeon ved at dræbe alle de monstre, man som 

spiller møder mens man indsamler alle de skatte man finder. Ved at nedskrive fantasygenren 

i spilbar form til et enkelt element – hack’n’slash – udtrykker han både spilspecifik og kønnet 

genreforståelse; hack’n’slash er en maskulin spilpraksis, idet denne ofte er ”perceived as 

’already established masculine tastes and practices’” (H. Corneliussen & Mortensen, 2006).  

 

Thomas’ eksklusive fokus på gameplayet gør, at han slet ikke anser baggrundshistorien som 

konstituerende faktor i genreoplevelsen: ”Det interesser mig overhovedet ikke. Det har sådan 

set ikke noget med spildelen at gøre – det behøves man ikke. […] Nej... folk sætter sig ikke 

ned på grund af den historie… det er for få mennesker der sætter sig ned fordi det er en rigtig 
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god historie” (151 + 52). Hvor Thomas’ gerneforståelse er specifik, spilbundet og gameplay-

afledt så kan Martins genreforståelse siges at være mere tværmedial – han ser spillet som en 

del af en større fantasymatrice hvor især historien er af afgørende betydning, hvad enten der 

er tale om bøger eller computerspil. Thomas’ kommentar om historiens irrelevans indleder en 

diskussion med Martin om, hvad der er normativt vigtigst ved computerspilsoplevelsen, og 

Martin genkender med det samme hvilken position Thomas argumenterer ud fra, nemlig 

gameplayet: ”Ja… ja spillestilen er… det vil det altid være. […] EverQuest er jo også, når det 

kommer til stykket banalt – alle MMORPGer ender i sidste instans i hack’n’slash” (39 + 45). 

Martin og Thomas kan, i deres oplevelse af hvad WoW er, siges at udgøre to yderpunkter i et 

kontinuum af worldness. Martins indgående erfaring med fantasymatricen har sat ham i stand 

til at værdsætte de mytologiske, sammenbindende kvaliteter ved spiluniverset – spillet som 

univers – mens Thomas erfaring med fantasymatricen udelukkende er af spilbar karakter, 

hvorfor han læser WoW som et grundlæggende spil man interagerer med, ikke indlever sig i.  

 

Et tredje aspekt af worldness kan opstå i den avancerede læsnings- og fortolkningsproces 

som genkendelsen af spillets mange intertekstuelle referencer. Her handler det ikke, som I 

eksemplet med Martin ovenfor om indlevelse, om immersion, men om at kunne indgå i en 

avanceret læsnings- og fortolkningsproces i genkendelsen af referencerne – især de 

populærkulturelle referencer til massekulturens mange udbud, hvilket især mandeinterviewet 

bevidner. 

 

4.3.2 Worldness som læsnings- og fortolkningsproces 
Undervejs i mandeinterviewet kommer diskussionen til at dreje sig om de forskellige 

intertekstuelle referencer, som findes indlejret i WoW i form af bl.a. mere eller mindre skjulte 

citater, anagrammer eller direkte titler til en bred vifte af populærkulturens mange udbud af 

film, serier, bøger, computerspil, musik osv.20 Jeg spørger deltagerne om dette ikke 

ødelægger deres oplevelse af et fantasyspil, når sådanne anakronistiske referencer er 

                                                        
20 For et overblik over spillets forskellige populærkulturelle referencer (kaldet ’easter eggs’) se bl.a. (WoWwiki). 
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indlejret i spillet. Mathias ser det som en bevidst strategi fra spiludviklernes side, en måde 

spillet binder an til en ”mainstreamness”, som han formulerer det:  

 
I think that World of Warcraft is also able to connect to people because it references pop culture and 
mainstream things a lot. Lots of achievement names and also some quests, and you are like hey I 
know that, that is from South Park, you know. And just because it tapped into this pop culture, this 
mainstreamness, I think is why it is so successful. Normal people feel less estranged by playing it 
(104). 
 

Mathias fremhæver de populærkulturelle referencers funktion som fællesskabsforstærkende 

elementer, noget der binder spillere sammen i den fælles genkendelse – en vurdering Dennis 

er helt enig med ham i: ”It’s like something you share. Yeah Haris Pilton21 yeah I know who 

that is, I know the reference” (143). Referencerne fungerer på forskellige niveauer for 

deltagerne, og de skelner selv mellem to forskellige former for referencer. Den første form for 

reference er de åbenlyse og morsomme populærkulturelle referencer, hvis primære funktion, 

ifølge Mathias er, at skabe comic relief (136-149), som f.eks. referencen til Paris Hilton. Det er 

de referencer, som de fleste vil genkende. Den anden form for referencer er de mindre kendte 

populærkulturelle referencer, som mændene også diskuterer. Mændenes diskussion bliver 

hurtigt drejet ind på det (på interviewtidspunktet) nye reklamefremstød for WoW:  
 
Samuel: Yeah, like those new Mr. T commercials on TV. 
 
Mathias: Yeah like I know Mr. T and if I know Mr. T. I’m ok to watch this. 
 
Samuel: Yeah ‘Mr. T. ain’t no hacker, he knows nothing about computers. Well how do you explain  
this grenade then?’ 
 
Mathias: Mohawk grenade! 
 

Referencen er centreret omkring Mr. T, kendt fra den amerikanske tv-serie The A-Team som 

blev vist i midten af 1980’erne. På interviewtidspunktet var The A-Team-konceptet ikke blevet 

genlanceret i spillefilmsform endnu, hvorfor denne reference bestemt må siges ikke at være 

mainstream. Med sin signaturfrisure – en hanekam – og sine overdådige guldsmykker er Mr. 

                                                        
21 Haris Pilton er en NPC / Non-Player Character, som sælger tasker til opbevaring af spillers udstyr i spillet. 
Taskerne er altid rigtig dyre og referencen til Paris Hilton og hendes altid nye og dyre håndtasker ligger således 
lige for. 
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T-figuren senere overgået til et populærkulturelt ikon for (halv)dårlig smag. Serien er, qua sin 

tegneserieagtige vold, typificerede karakterer og helt igennem kliche-drevne plot, en niche-

serie i den populærkulturelle understrøm og et decideret kitsch- eller camp-produkt.22 I sit nu 

klassiske essay ”Notes on ’Camp’” identificerer Susan Sontag camp som en æstetisk 

sensibilitet, der anser noget som værdifuldt på grund af smagskoderne og den ironiske værdi 

– det er godt fordi det er så overdrevet og dårligt: ”Indeed the essence of Camp is its love of 

the unnatural: of artifice and exaggeration. And Camp is esoteric – something of a private 

code, a badge of identity even” (Sontag, 1967, p. 276). Det er præcis i sin egenskab af at 

være ”a badge of identity” at Mr. T referencen fungerer for informanterne. Genkender man 

referencen og morsomheden deri, er man også indlemmet i dette fortolkningsfællesskab. 

Mændenes direkte citering af reklamen i interviewuddraget ovenfor er en performancegarant 

for netop dette fællesskab. Nu er det ikke alle referencer i spillet, som er camp, men det 

referentielle fællesskab i genkendelsen er stadig til stede. Dennis ekspliciterer dette under 

samtalen informanterne imellem, mens de smider om sig med populærkulturelle 

spilreferencer. Mathias nævner NPCen ”Clarice Foster”, hvortil Dennis svarer: ”Yeah, yeah, 

Silence of the Lambs. See, I had to say it. Just to make sure you know that I knew” (145). 

 

Mændenes omgang med og korrekte afkodning af disse referencer etablerer et fortolknings- 

eller identitetsfællesskab dem imellem. Dette identitetsfællesskab skabes og opretholdes i 

interviewsituationen, hvor mændene gennem læsningen af referencerne indgår i en læsnings- 

og fortolkningsproces, de selv forstår som maskulin, hvilket Mathias ekspliciterer: ”As for me, 

as a man, I like knowing facts, I am build out of small facts about stuff. So if I see a pop 

culture reference that I get, I go like, ha ha, that’s cool” (140). Denne konstruktion af 

worldness bygger på samme art meta-læsning, som de genrerefleksive tv-serier, især Dennis 

og Mathias er opsøgende omkring. 

 

 

 
                                                        
22 Sontag (1966) påpeger, hvorledes kitsch og camp ikke nødvendigvis er adskilte begreber, men en afgørende 
forskel er den attitude man har overfor et objekt: ”Camp taste nourishes itself on the love that has gone into 
certain objects and personal styles” (p. 57). 
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4.3.3 Worldness som abstrakt genreforståelse 
Mandeinterviewets deltagere har, gennem deres bredt orienterede mediebrug og deres 

indgående erfaring med genrefortællinger i almindelighed og fantasy i særdeleshed, 

oparbejdet et grundlægende kendskab til, hvad genrer er, og hvordan de fungerer. Direkte 

adspurgt om hvorfor han foretrækker fantasy frem for science fiction, forklarer Dennis:  
 
I think the whole setting, the graphics, the environment all come together as personal preference. I 
cant really put my finger on it, I guess it may be the chivalry and the Middle Ages and that kind of 
period. Like what happened in the past, like swords and armour (227). 
 

Selvom det er svært at forklare, hvad den præcise attraktion ved fantasygenren er, så er 

informanterne i mandeinterviewet langt mere artikulerede og reflekterede omkring deres 

genreforståelse end alle de øvrige interviewdeltagere. Da jeg spørger dem, hvad der gør 

WoW til et fantasyspil i deres øjne svarer de:   

 
Dennis: I don’t really like when it comes to too much of machines or guns. I basically want… I don’t 
know… the best weapons to be the hand-to-hand combat weapons. […] Robots in this game is a bit 
wrong… Mimiron is a bit of a dubious encounter in my opinion. I much more like the mythical or 
magical aspects, not the man made mechanical pieces. Too many of those then it ceases to be 
fantasy for me  
 
Samuel: For me, what makes it a fantasy game… magic basically… 
 
Mathias: Strange worlds… 
 
Samuel: Yeah… fantasy, magic, demons… 
 
Mathias: Yeah but demons – that’s sci fi as well, new worlds – sci fi as well, weapons – sci fi as well. 
But indeed medieval weapons, things rooted in medieval stuff and magic. 
 
Samuel: Yeah… I think… the medieval mixed with a new race and magic… I think that’s typical 
fantasy. If you check out more stereotype fantasy like Lord of the Rings and so, yeah that’s magic, a 
medieval setting, bows and arrows, with new races – orcs and elves… dwarves. I think World of 
Warcraft has a lot of that as well… with extra stuff! 
 
Dennis: Yeah that’s pretty accurate I would say (421 - 428). 
 

Ovenstående samtale mellem mændene indeholder essensen af hvad de anser som 

konstituerende for fantasygernen. I lighed med parinterviewet nævner Dennis her to 

indholdselementer eller ikonografiske elementer som centrale for fantasy: Nærkampsvåben 
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og tilstedeværelsen af magi. Men han aftegner i samme citat genregrænserne for fantasy – 

for mange maskiner, pistoler eller geværer og robotter ”then it ceases to be fantasy for me”.  

For det første viser citatet, at han bedst kan afgrænse fantasy negativt, i form af hvad den 

ikke er. For det andet så anser han ikke genreafgrænsningen mellem fantasy og andre genrer 

som eksklusivt udelukkende, men derimod som en glidende overgang mellem dem. Den 

genreforståelse som Dennis og de andre mænd her artikulerer, er på mange måder et ekko af 

den tidligere nævnte konceptualisering af genre som ”fuzzy sets”, hvor kategorierne forstås 

”not by boundaries but by a center”  (Attebery, 1992, p. 12). I dette center finder vi eksempler 

som bedst repræsenterer en given genre, men demarkationslinjerne mellem tilstødende 

genrer er flydende. Fyldes centeret af for mange af fantasyfremmede indholdselementer, så 

er det for Dennis ved at være noget andet end fantasy. For det andet aftegner han konturerne 

af andre genrer som ligger tæt på fantasy, nemlig science fiction og subgenren som blander 

både science fiction-, horror- og fantasyelementer, nemlig steampunk. Disse nabogenrer til 

fantasy benævner han ikke ved navn men er dog bevidst om, at de eksisterer netop som 

nabogenrer, der ydermere deler fælles indholdselementer med netop fantasy. Samuel er enig 

med Damiac og nævner selv tilstedeværelsen af magi to gange som afgørende for fantasy og 

nævner desuden dæmoner som et tredje indholdselement. Mathiass efterfølgende 

kommentar viser – i lighed med Denniss tidligere – at han er bevidst om hvorledes science 

fiction og fantasy deler en række fælles indholdselementer (dæmoner, nye verdener, våben) 

og at fantasygenren for ham er karakteriseret ved ”medevial weapons, things rooted in 

medieval stuff and magic”.  

 

At mændene fremhæver middelalderen i deres karakteristik af fantasygenren vidner om et 

indgående kendskab til genren. Umberto Eco har fremhævet sammenhængen mellem netop 

fantasygenren og den middelalderlige kultur og historie – en sammenhæng han betegner 

med termen ”fantastic neomedievalism” (Eco, 1987, p. 63).  Denne fantastiske 

middelalderlighed skal ikke forstås som en historisk akkuratesse, men som en vag impuls, ”a 

sort of escapism a la Tolkien” (ibid), forstået som et sæt af motiver, settings, roller og 

ikonografiske billeder, som er både genkendelige og kan tilpasses den specifikke kontekst – 

som f.eks. computerspil. Mændenes samtale vidner om deres kendskab til disse 
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fantasymotiver, settings, roller og ikoner og især Mathiass og Samuels ret præcise 

karakteristik af fantasy hænger tæt sammen med deres omfangsrige erfaring med 

fantasymatricen i offline-form, i rollespil (mere om dette senere).  

 

Opsummerende kan vi altså sige, at mændene orienterer sig bredt i forlængelse af 

fantasymatricen. Det gør de både i forhold til deres anden mediebrug, som bøger, film og tv-

serier, og i forhold til computerspilsmediet. Denne matrice udgør for dem et pejlingsmærke i 

forhold til deres interessehorisont i computerspil – de tiltrækkes af spil som eksplicit udspiller 

sig i fantasysituerede universer.  

 

4.3.4 Worldness som fantasymatrice 
Interessen for fantasymatricen betyder også, at man ofte er bevidst om allerede etablerede 

fantasyuniverser allerede før de realiseres som computerspil. Martin fortæller om, at ”både 

Lord of the Rings, der kommer ud med en MMORPG… og… Warhammer 40.000 der kommer 

som MMORPG” (37). Ligesom Martin er både Mathias, Samuel og Dennis bekendte med 

Warcraft-universet fra de tidligere RTS-spil:  

  
Samuel: I play games or at least have played games where there was little known about the 
background, but then the story still have to convince you. Now, like probably Mathias and Dennis did 
as well, I played the old Warcraft-games, so you already knew a lot about the universe, you knew 
about the story […] If you read the books or played the strategy games before, you knew the whole 
story behind it (91 - 93). 
 
Både Samuel og Mathias fremhæver det fortællemæssige potentiale, der ligger i et allerede 

realiseret fantasyunivers og hvordan dette kan realiseres i form af den velfortalte historie i 

disse spil. For at eksemplificere dette inddrager Samuel at andet MMORPG, Aion, og 

forklarer hvorfor dette spil ikke har kunnet fastholde hans interesse: ”it’s a war between 2 

factions and that’s about it” (95). Mathias istemmer og sammenligner med endnu et 

MMORPG, EverQuest:  

 
You take EverQuest or something, they did introduce this new boss, but who is he? I don’t know, we 
just introduce him, but he is really hard. You can kill him just for the hell of it. But if we kill Arthas [fra 
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World of Warcraft-ekspansionen Wrath of the Lich King] or at least makes sure he falls, that’s a totally 
different story right? He is like the main character and is in everything (98). 
 
 
Både Samuel og Mathias fremhæver det tværmediale oplevelsespotentiale som ligger i 

fantasymatricen. I lighed med Martin, så er Mathiass og Samuels genrepræferencer og 

genreforståelse bundet op på den velfortalte historie i og bag spillet, spillets mytologi og 

spilverdenens konsistens, der tilsammen skaber fornemmelsen af worldness. Samuel 

forklarer hvordan han har valgt sin spilkarakter (både racen ”tauren” og spillerklassen 

”shaman”) i WoW på baggrund af en mytologisk forankring i denne fantasymatrice: “Its not 

like, I made a tauren shaman because that’s the strongest one, no I made a tauren shaman 

because I come from Mulgore and have been taught by Carin himself. […] Its not like people 

pick an orc because of the racials, it’s the story that counts” (174). Gang på gang under 

interviewet drejer de samtalen ind på mytologien for spillet – de er bevidste om spillets 

referencer til den nordiske mytologi; ”take the whole Ulduar team in the north. Its full of 

mythological references to Norse mythology, like Freya and Mimeron…” (150). Mathias 

fortæller om WoWs referencer til andre realiseringer af universer i fantasymatricen som World 

of Darkness: “That zone is like taken straight out of World of Darkness” (310) og om de 

implicitte inspirationskilder for WoW: “They based the entire thing off Games Workshop in the 

past like Orcs & Humans, and they have been expanding on that and these days it can just 

stand on its own, and its special” (153) og ikke mindst om spillets implicitte og eksplicitte 

populærkulturelle referencer.  

 

Disse referencer er vigtige for disse informanter, ikke blot fordi de kan genkende referencerne 

i en metalæsning, men fordi de skaber en fortællemæssig emergens, en merværdi som 

tilføjer noget til spiluniverset. Mathias og Samuel er bevidste om hvordan spillet kobler an til 

og er orienteret i forhold til en række fantasyuniverser i andre medier, som former og indvirker 

på deres spiloplevelse, på deres konstruktion af worldness. Denne form for worldness kan 

være med til at åbne op for spillet som et unikt oplevelsesrum af steder man kan besøge, 

genopleve – ikke på grund af de intertekstuelle referencer som kan fremlæses her – men på 

grund af stedernes egne æstetiske og nostalgiske kvaliteter. Dette ekspliciteres af Mathias, 
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som fortæller om sin egen særegne og oplevelsesorienterede spilpraktis – han tager på 

sightseeing i spillets zoner, som han ikke har besøgt længe og tager billeder:  
 

I really like to go revisiting old places in the game. Like places that are very remote from where you 
normally go and you are the only one there. There is this one place, in Dun Morogh, where you can 
get up on top of Ironforge and there is this airfield up there! The place is just beautiful, I love the snowy 
landscape with the mountains and all […] its really amazing. It’s like a small place only a small handful 
of people have visited and you feel kinda… special being able to go there, you know. I think I still have 
the screenshots on my Flicker account of that place, it’s really amazing (125). 
 

Denne konstruktion af worldness kan opfattes som en radikaliseret omgang med spiluniverset 

som netop et univers, et fiktionsrum man kender og kan besøge igen og igen som en turist, 

der vender tilbage til et favoritrejsemål. 

 

4.3.5 Worldness som fantasysetting og spilæstetik  
Trods informanternes meget forskellige syn på hvad det vigtigste oplevelsespotentiale for 

fantasygenren er, så er de alle sammen enige om én ting: At både spillets setting og dets 

æstetiske udformning er af afgørende betydning for spiloplevelsen og dermed oplevelsen af 

worldness. En opsummering af interviewdeltagernes computerspilhistorik23 viser en række 

forskellige computerspilsspecifikke genrer som action-RPG, RTS, puzzel/platform og 

MMORPG, men hvis fællesnævner er, at de alle udspiller sig i en eller anden form for  

fantasysetting: Neverwinter Nights, Neverwinter Nights 2 EverQuest, EverQuest II, Ages of 

Wonder II, Sacred, Heroes of Might and Magic, Warcraft I, II og III, Elder Scrolles IV 

(Oblivion), DotA, Diablo, The Lost Vikings, Baldurs Gate, Icewind Dale, Dragon Age, Final 

Fantasy, Tibia, Ultima Online, Vanguard, Age of Conan, Lord of the Rings Online og 

Warhammer Online. 

 

Fantasymatricen som æstetisk setting gennemskærer med andre ord deltagernes spilhistorik, 

hvilket vidner om vigtigheden af den æstetiske genremæssige udformning af spiluniverset. 

Spilæstetikkens betydning specifikt i WoW fremhæves af samtlige interviewdeltagere under 

                                                        
23 Se Bilag 7: ”Medie- og genremapping af interviewdeltagerne i de 3 interviews” for et samlet overblik 
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interviewene. Tina er, som hun formulerer det ”ikke tøs for ingenting… det må gerne være lidt 

pænt ikke” (135), hvorved hun i én og samme bevægelse får udtrykt sin æstetiske 

smagspræference i spillet og koblet denne til en feminin position. Kirsten konstaterer mere 

maskulint, at ”[t]he graphics themselves are brilliant” (169), og Thomas fremhæver ligeledes 

grafikken, når han forklarer; ”det er holdt i nogle meget klare farver. Der skal ikke så meget til 

så falder man hurtigt ind i World of Warcraft” (44). Deltagerne i parinterviewet fremhæver 

farverne, belysningen og baggrundsmusikken som vigtige for en god spiloplevelse:  

 
Thomas: Der er nogle områder… det er selvfølgelig lidt federe at ride… os’ nogle af de melodier der 
er.. det har måske noget med afslapning at gøre… Jeg tror alle har redet en tur igennem Ashenvale 
på grund af det område… de farver der er der derude… 
 
Lykke og Tina: …Ja.. grønt og frodigt…. 
 
Tina: Jeg kan bedst lide de der grønne områder i hvert fald.  
 
Thomas: det betyder utrolig meget for mig, at der er nogle gode farver og at det er et stille område, et 
dejligt område så jeg kan slappe af.. i hvert fald hvis jeg er ude at farme eller jeg er ude at solo. Så 
gælder det meget for mig om at jeg er afslappet, helt nede på jorden… der betyder både farver og lys 
 
Tina: Og lyd! (155-169). 
 

Lykke nævner ligefrem hvordan hun nogle gange logger ind i spillet udelukkende for at lytte til 

den musik, som er her: ”Jeg kan godt finde på at logge ind i Stormwind med min alliance 

warrior, bare for at høre koret derinde. […] Cathedral Square, der er sådan et kor, der synger, 

når du går ind i det område, jeg er fuldstændig vild med det stykke musik der” (171).  
 
At spiluniversets æstetiske udformning er afgørende for den oplevelse af worldness, man får 

bliver tydelig, når informanterne fortæller om hvilke områder i spillet, de ikke bryder sig om at 

spille i. Da den første ekspansion til WoW – The Burning Crusade – udkom, fik spillet bl.a. 

tilføjet et helt nyt kontinent (Outland) og derfor en række nye spilbare zoner. Flere af disse var 

radikalt anderledes end spillets øvrige zoner – bl.a. var flere af dem udformer som golde og 

stenede månelandskaber, og det skaber en oplevelsesmæssig forskel informanterne 

fremhæver. Thomas foretrækker at spille solo i en low level zone frem for at ”tage op til et af 

de to slutområder der… fordi der er så dystert der, det er så koldt” (170). For Sharon er 
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spilæstetikken og spillets setting det mest afgørende for hende: “I like the way it looks…. I 

don’t know anything about the lore. I’m honest about that, I don’t know anything about the lore 

what so ever […]. I like this setting, I wouldn’t like it in space or something like that“ (167). 

Nessa fortæller om hvordan hun oplever disse nye zoner:   
 
I think it is harder to connect to an environment like Outland when Burning Crusade came out and all 
the environments were very space age and I didn’t really enjoy some of the environments in that, like I 
did in the original Warcraft… and I know that I certainly enjoyed the recent expansion and the 
environments in that more than the Burning Crusade, because the BC was very… other-worldly, I’m 
sure that was what they probably were going for but… it didn’t have that sense of realism, you couldn’t 
really connect with it. Everything was so out-of-this-world strange and it didn’t really appeal to me 
(173). 
 
 

Hun beskriver sin oplevelse af Outlands zoner som ”very space age”, ”other-worldly” og ”out-

of-this-world” – beskrivelser som passer bedre på science fiction-genren end fantasy og 

effekten er, at hendes indlevelse i og oplevelse af spillet ødelægges. Spillets æstetiske 

udformning, dets genremæssige setting har altså afgørende betydning for ikke bare hvad 

informanterne tiltrækkes af og finder nydelse i, men også hvad de oplever som ødelæggende 

for deres spiloplevelse og dermed konstruktionen af worldness.  

 

4.3.6 Worldness som regel- og softwaresystem 
Jesper Juul har argumenteret for, at spil består af to forskellige niveauer – et fiktionsniveau og 

et regelniveau (Juul, 2005). Den individuelle spiller kan så vælge at tilgå spillet både på 

fiktionsniveauet, som en verden – eller på regelniveauet, som en konkretisering af spillets 

regler. Erfarne spillere vil oftest tilgå spillet på regelniveauet, og herigennem udvise en 

instrumentel forståelse af spillet. Normalt ville en sådan brug af computerspil implicerer et 

brud på spillerens immersion i spillet, men som Klastrup (2009) minder os om, så ændrer 

worldness sig over tid (fra immersion over presence til engagement) og en instrumentel 

forståelse af spillet skal derfor ses som et brud på, men et element i konstruktionen af 

worldness.  
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Informanterne har forskellige måder at tilgå WoW på spillets regelniveau og behandle det 

som et regelsystem, der kan maksimeres eller en softwarekonstruktion, der kan konfigureres. 

Det handler ikke om at man tilgår spillet som en regel- eller softwarekonstruktion, men 

hvordan man gør det. Denne forskel kan vi begrebsliggøre i form af forskellige 

gameplaymodi. Jesper Juul skelner mellem to forskellige strukturer iboende i spil, nemlig 

”games of progression” og ”games of emergence”:  

 
Emergence is the primordial game structure, where a game is specified as a small number of rules 
that combine and yield large numbers of game variations, which the players then design strategies for 
dealing with.  
 
In progression games, the player has to perform a predefined set of actions in order to complete the 
game. […] This leads to the infamous experience of playing a game "on a rail", i.e. where the work of 
the player is simply to perform the correct pre-defined moves in order to advance the game (Juul, 
2002, p. 324). 
 

Disse to spilstrukturer skal opfattes, ikke som gensidigt udelukkende, men som yderpunkter 

på et kontinuum og vi kan overføre begreberne til at betegne gameplaymodi. Fordelen ved 

disse to begreber er, at de er anderledes orienteret og går på tværs af de traditionelle 

demarkationsbegreber som power gamer versus casual gamer som gameplay i MMORPGs 

oftest er orienteret i forhold til. Alle informanterne (på nær Tina) er eller har været involveret i 

high-end guild-raiding, bruger ofte forberedende ”lektielæsning” af diverse boss-strategier på 

websites, er dedikerede spillere som overholder tiden og forpligtigelserne overfor de øvrige 

raiders, forstår at maksimere sin spillerkarakters udstyr og færdigheder – i det hele taget 

demonstrerer de en klar power gamer-attitude, af Taylor defineret som  
 
a focus on efficiency and instrumental orientation (particular rational or goal-oriented), dynamic goal 
setting, a commitment to understanding the underlying game systems / structures, and technical and 
skill proficiency (T. L. Taylor, 2006b, p. 72).  
 

4.3.7 Progressivt gameplay 
De tydeligste eksponenter for et progressivt gameplay er Thomas fra parinterviewet og 

Dennis fra mandeinterviewet. Thomas’ konstruktion af worldness har vi tidligere behandlet 

som ”worldness som gameplay”. Denne gameplay-orienterede forståelse af spillet som et 
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spilsystem af regler kan vi specificere som netop progressivt gameplay og den udtrykkes bl.a. 

gennem et praktisk, instrumentelt orienteret og funktionelt syn på spillet som hack’n’slash og 

kan ses som en direkte fortsættelse af de mandlige wargamers i tabletopspil. Det er samme 

progressive gameplay Dennis giver udtryk for, når han fortæller:  
 

I don’t read up on the characters, I don’t read the books about what he did before and I don’t really 
wonder about why is he here, why is he not here, what did he do before and all that […] I don’t raid 
because of the lore aspect of it, the NPC speeches and the cut scenes and all that. I like the raids for 
conquering a really, really hard encounter. That’s what I like (128 + 123). 
 

Denniss interesse for fantasygenren i spilbar form er udelukkende bundet op på et progressivt 

gameplay. Han beskriver sig selv som en mekanisk spiller – ”I like building my character, 

adding bits of equipment here and there, do the quests and kill stuff” (117). Dette mekaniske 

gameplay rækker helt ud i en diskursive indramning af spillet som et kodesystem: ”Well the 

bottom line is that it’s a damn good program, or a game actually. I mean I’m a software 

developer myself and it’s a pretty impressive piece of software, let me tell you” (335).  

 

Thomas’ og Denniss progressive gameplay er sammenfaldende med deres spilhistorik: WoW 

er deres første MMORPG og de kommer begge fra en anden computerspilsbaggrund, nemlig 

first-person-shooters (FPS). I FPS-genren fungerer universet blot som stilistisk setting, som 

baggrund for det egentlige gameplay. Skiftes den stilistiske setting ud med en anden (eks fra 

2. Verdenskrig til nutiden, som i f.eks. Counter-Strike), ville det stadig være et FPS-genrespil. 

Spillerkarakterer i denne type spil udvikler sig ikke i takt med man spiller (som det er tilfældet 

med et MMORPG), hvorfor spillerkarakteren her er en funktion snarere end en egentlig 

person-karakter. Både Thomas og Dennis spillede kompetitativt i multiplayer mode (online 

eller via LAN), de er begge fokuseret på det mekaniske, progressive gameplay, som det har 

tillært sig i FPS-computerspil. Det vigtige er ikke spillets indholdselementer, universets 

udformning eller den bagvedliggende historie, men måden at spille på: Progressivt. Dette 

peger på en mulig korrelation mellem spilhistorik (spilgenre) og gameplay-modus i WoW. 

 

Vender vi blikket mod Sharon fra kvindeinterviewet, så fortæller hun en anden historie. Hun 

er, i lighed med de øvrige interviewdeltagere, en dedikeret guild-raider og fremhæver guild-
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raiding som det aspekt af spillet hun nyder allermest – men måden hun spiller på, hendes 

gameplay-modus, er ganske anderledes en ovenstående mænds. Den tenderer nemlig mere 

et emergent gameplay. 

 

4.3.8 Emergent gameplay 
I modsætning til mændene i ovenstående afsnit, der bygger deres ene karakter op og 

finpudser denne til at blive så god som overhovedet muligt i raids, så fortæller Sharon om 

hvordan hun spiller:  

 
I started with the hunter… and played her quite a while. And then I made a warrior. And my warrior 
was a tank and I tanked quite a lot for groups […]. So Group Therapy at the time wanted a mage and I 
thought, whops and I went in with my mage and she then was the main […]. But yeah, I have basically 
taken my characters and fulfilled rolls needed (161 + 165). 
 

Raiding handler om at kunne læse og tilgå spillet på regelniveauet og herigennem maksimere 

ens karakter og performative dygtighed i spillet og forudsætter som sådan et grundlæggende 

progressivt gameplay. Sharons praktiserer, qua sin deltagelse i disse raids, et progressivt 

gameplay, men hun er med til at trække det i retning af en mere emergent orienteret version 

af dette: Hun spiller de forskellige karakterer som der nu engang er brug for, hvorfor hendes 

gameplay kan her beskrives som et socialt understøttende24 og emergent gameplay.  

 

Vender vi blikket mod Martin finder vi andre og flere eksempler på emergent spil. Én af hans 

interesser i spillet er den omfattende mængde af mods eller add-ons han bruger – også når 

han ikke raider. Disse tillader ham at skræddersy sit interface og tilmed ændre på sit 

gameplay. T. L Taylor beskriver ligefrem, hvordan mods kan omkonfigurere ikke blot hvordan 

spillet ser ud men også selve spiloplevelsen og gameplayet; ”This means that UI 

modifications (mods) are not simply cosmetic but can provide core functionality to the game, 

                                                        
24 Man kan argumentere for, at det sociale aspekt at gameplay-modi burde fremhæves i en kategori for sig, eks. 
”Worldness som socialt samvær”. Men eftersom alle interviewdeltagerne fremhæver de sociale aspekter af 
spillet i forskellige sammenhænge, har jeg valgt ikke at medtage det sociale aspekt af spillet som en analytisk 
kategori, men anset det som en grundlæggende konstituent indeholdt i de øvrige. 
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even altering the nature of play itself” (T. L. Taylor, 2006a, p. 9). Denne frisættelse forvaltes af 

Martin i spillet ved at han:  

 
finder nogle udfordringer nogle andre steder… vi har leget lidt med power-leveling […] med 
forudbestemte højlevel klasser, hvor højt kan man få banket den der XP i timen op? Og det der er 
målet der er egentligt at få den der XP i timen til at ringe klokker. Det er lidt det der er sporten i det, 
man finder nogle nye udfordringer ikke? Bare for at gøre det, der bruger vi så den gamle verden til at 
gøre det i, for der kan vi godt finde nogle nye udfordringer i endnu (896).  
 

Med denne form for ”power-leveling” spiller Martin så at sige spillet på regelniveauet, som et 

funktionelt stykke software: Målet er ikke at tilgå spillet på dets fiktionsniveau som verden, 

men at lege med spillet på dets regelniveau – i form af en emergent spilmodus. En anden og 

lignende emergent spilpraksis er dual-boxing. Thomas spiller en karakter på både sin egen 

computer og en karakter på Tinas computer på én og samme tid: 

 

det betyder jeg tænder op på Tinas maskine og så tænder jeg op for min, så logger jeg på min 
shaman og så logger jeg hendes præst på […] og så sidder jeg og kører med to karakterer på én gang 
(627). 
 

Martins praktiserer her et gameplay spillets regelsæt kan give anledning til både improvisation 

og kreativitet og hvor spillet som regel- og softwareniveau omfortolkes og skaber en legende 

form for worldness – som regel- og softwaresystem.  

 

4.3.9 Fantasymatricen offline  
Allerede i parinterviewet blev det tydeligt, hvorledes deltagernes interesse for og engagement 

i fantasymatricen ikke er begrænset til computerspil, men også rækker offline. Alle seks 

deltager i årligt i Horsens Middelaldermarked. Morten og Martin var de første, som havde en 

interesse for denne festival og kender hinanden herigennem. Morten er tiltrukket af re-

enactments, historisk korrekte sværdkampe, som han deltager i hvert år, mens Martin mest er 

interesseret i det historiske og det sociale sammenhold, som festivalen skaber. Gennem 

deres interesse og engagement begyndte deres kærester også at deltage: Line forklarer, at 

hun mest er med, fordi Morten interesserer sig for det, mens Tina i fællesskab med Martin har 

stiftet en historisk forening, hvor de bl.a. broderer historisk korrekte mønstre. Morten og 
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Martin begyndte begge at spille WoW og mødte Thomas og Lykke gennem spilet, hvilket så 

efterfølgende har gjort, at dette par også fik en interesse for at deltage i middelalderfestivalen. 

De tre par har på denne måde lært hinanden at kende gennem en overordnet fantasymatrice, 

som har genereret en merinteresse for andre fantasyrelaterede aktiviteter – Martin er så småt 

begyndt at deltage i larps25 (Morten også, men han tabte interessen) – de begyndte at spille 

WoW og andre fantasituerede computerspil (Lykke og Thomas). Alle seks personer orienterer 

sig imod og deltager altså i en overordnet fantasymatrice, som har rødder både online og 

offline.  

 

Samme interesse for fantasymatricen offline finder vi i mandeinterviewet. Mathias og Samuel 

er særdeles aktive brugere af denne matrice og er begge interesserede i fantasyrollespil i 

forskellige medier – de læser bøger som tager udgangspunkt i en bestemt kampagne til 

AD&D (Forgotten Realms) eller Warcraft-universet og er begge interesserede i Lord of the 

Rings-filmtrilogien. De to mænd kan således beskrives som tekstuelle nomader, der bevæger 

sig mellem fantasymatricens enkeltområder gennem en deltagende praksis, af Henry Jenkins 

beskrevet som et ”participartory audience”. Denne deltagende praksis er kendetegnet ved at 

ville ”seek out new information and make connections among dispersed media content” 

(Jenkins, 2006, p. 3) og har resulteret i, at de har oparbejdet et både bredt og nuanceret 

kendskab til forskellige fortællinger og genrer. Deres migrerende praksis har ført dem gennem 

en række konkrete og spilbare udformninger af fantasygenren: Fra den indledende interesse i 

tabletop-rollespil som D&D og senere AD&D og Warhammer, over fantasybaserede kortspil 

som Magic – the Gathering og Pokemon (297) og blev så begge interesserede i live action 

role playing. Samuel fortæller, at ”from one game you get introduced to another and at some 

point we ended up knowing someone who played larp and we started as well” (303).  

 

Hvad enten man anskuer rollespil som et spilsystem eller som en processuel udfoldelse, så er 

det bred enighed om, at genrebegrebet indtager en helt central plads i rollespil – ikke mindst i 

larps. Rollespilsforskeren Marko Montola beskriver hvorledes ”role-playing game masters 

                                                        
25 Larp (”Live Action Role-Playing”) er et rollespil hvor deltagerne fysisk udspiller karakterernes handlinger, ofte 
iført kostumer. Rollespillet foregår indenfor en fiktiv setting som er repræsenteret ved den virkelige verden. 
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often explain genre expectations and playing style recommendations to the players” (Montola, 

2008, p. 31) og rollespilsforfatteren og -teoretikeren J. P. Kim pointerer i tråd hermed, at ”the 

GM and the players need to discuss the genre which they are trying for. Lack of 

communication or miscommunication about genre can cause arguments and bad feelings” 

(Kim, 2006). Både Samuel og Mathias er erfarne rollespillere og efterhånden er Mathias 

begyndt selv at arrangere larp-sessioner:  

 
My events are like 100 people. And we come together for a weekend and we have fun and after a 
while we grow a bit bored of the fantasy genre, you’ve seen it all. So you start branching into the more 
exotic stuff […] with a World of Darkness kind of feel. And you try out new things and we do that a lot” 
(304 og 306) 
 

Dette citat understreger genrens betydning ved larp. Mathias forklarer hvordan han 

efterhånden blev træt af fantasygenren som baggrund for de sessioner, han arrangerede 

hvorefter han begyndte at bevæge sig ind i ”more exotic stuff”. Gennem sit arbejde med 

gentagende gange at arrangere og spille med i fantasybaserede larp-settings og plots har 

Mathias oparbejdet et kendskab til den formelagtige fantasyfortælling, hvorfor den for ham er 

blevet tyndslidt. Løsningen er at bevæge sig over i andre genreuniverser:  
 

Well we have several universes basically […], yeah we have run in a fantasy setting of our own design 
but we have also run in World of Darkness, which is about vampires, werewolves and also mages. It 
has a very dark and gloomy feel about it, a sort of horror mixed together with a bit of fantasy. You 
know it? (308).  
 

De sessioner Mathias er med til at arrangerer er dels universer der har et ben i to forskellige 

genrer – fantasy og horror – og dette dobbelte genremæssige tilhørsforhold signaleres via 

universets stemning, den affekt det skaber for deltagerne i disse senarier; ”a very dark and 

gloomy feel” og via klare genremæssige ikoner som ”vampires, werewolves and also mages”. 

Han viser her, at når man behersker de enkelte genrer og deres indbyggede konventioner 

(strukturer, ikonografi og temaer) så kan man blande disse genrekonventioner og derigennem 

nå et anderledes og nyt udtryk i fortælling og univers. Mathiass og Samuels omfangsrige 

erfaring med generiske medietekster illustrerer, hvordan de dels behersker faste 

genreskabeloner og blandingen af disse generiske skabeloner skaber en form for 
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intertekstuelle korridorer, hvorigennem genrer kan migrere og producere nye hybridformer. 

World of Darkness-universet er, med dets blanding af både horror og fantasy, et eksempel på 

netop en sådan hybridform. Når først man behersker et genrerepertoire – og mestrer disse 

genrer – kan man ombryde konventionerne gennem nyskabende genremæssige greb: 
 
But we also… at some point we did a sort of Sherlock Holmes-setting… we have done a psychology 
thing, were you were invited into a closed session, like Big Brother, where people would observe you 
but it was all part of the play and at some point the doctors got killed and we got locked inside and it 
was very interesting, it was kinda like Saw, the film. You know creepy. And we have done a… how do 
you say… a high society-game where we would dress up as the highest and the mightiest so to 
speak... bowties, tuxes, dresses… and the idea was that they were all very corrupt people and four 
bums were picked up from the streets and were told, ok you can earn a lot of money from this black 
box in which all the rich people put money and then they played Russian roulette in front of the rich 
people. And then the in-game police got involved, it was very interesting, sort of Agatha Christie-like 
(Mathias, 312). 
 

Vigtigheden af at anvende velkendte genreskabeloner, at have et genkendeligt genreunivers 

før man kan tillade sig at blande genrerne bliver tydelig, når vi ser på hvilke andre larp-

settings, han har arrangeret: Han nævner selv Sherlock Holmes- og Agatha Christie-settings  

(krimigenren) samt High Society, ”like Saw, the film” (horror) – alle larp-fortællinger med en 

klar genremæssig emfase. Mathias forklarer også her, hvad han anser som centrale 

genrekonstituerende elementer i disse settings: Den affekt de skaber på deltagerne (”You 

know, creepy”), plot eller fortællestruktur (”at some point the doctors got killed”), og ikonografi 

(”we would dress up as the highest and the mightiest so to speak... bowties, tuxes, dresses”).  

 

Den genremæssige fleksibilitet og sensibilitet, som Mathias har oparbejdet, er i udtalt grad 

synlig i forbindelse med larps. Grunden til dette er, for mig at se, at genrens betydning er   

afgørende i forbindelse med larps – valget af en given genre er netop selve grundlaget for en 

larp-kampagne. I genrevalget ligger selve den dramaturgiske grundidé implicit og via denne 

skaber man en referenceramme af performative affordances – genren afstikker, hvad man 

kan forvente at møde i et sådan univers og giver samtidig en guideline for hvordan man som 

spiller skal agere, hvordan man skal performe sin karakter. Genren er med andre ord selve 

den fiktionskontrakt, man indgår før spillet starter. Mathias er ydermere opmærksom på, 

hvordan genrevalget kan fungere som både fremmende og hindrende for deltagernes 
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indlevelse i deres karakter og fortællingen: ”fantasy seems… well when we organise a sci fi 

event at larp its much harder to get people to care and to play a character, while its much 

easier to flip into something fantasy-like” (288). Effekten af, at fantasygenren er så 

fremtrædende hvad angår deres genrepræferencer bliver, at baggrundshistorien og 

fiktionsuniversets beskaffenhed er af altafgørende betydning i deres valg af de bøger, film og 

tv-serier de vælger. De har oparbejdet et både dybdegående og bredt kendskab til 

genreuniverser i en bred vifte af forskellige spilsammenhænge. Worldness og gameplay er 

her to sider af det samme – en radikaliseret form for genrepraksis.  

 

4.4 Gaming-praksis som konstruktion og forhandling af køn og identitet 
Vi skal i det følgende se nærmer på, hvordan køns- og identitetskonstruktioner til stadighed er 

noget som bliver skabt, forhandlet og ’gjort’ i både spilsituationen, men også i 

interviewsituationernes interaktion deltagerne imellem. I første omgang skal vi fokusere på 

kvinderne. 

 

4.4.1 Kvindernes sekundære position i parinterviewet 
Jo mere jeg arbejdede med parinterviewet, jo tydeligere blev det, at kvinderne til tider 

forsvandt ud af dette empiriske materiale. Det var altovervejende mændenes fortællinger og 

erfaringer som kom til udtryk i dette interview, hvor kvinderne visse steder bliver ’skubbet ud’ 

af mændenes samtale andre steder frivilligt indtager en sekundær position i forhold til den 

mændenes erfaringsudveksling under interviewet. Kvinderne fortæller, hvordan det er 

mændenes interesse for og erfaring med spillet som har banet vejen for deres introduktion til 

og deltagelse i spillet. Kvinderne selv er ikke opsøgende omkring spiltekniske detaljer, 

opdatering af addons o.a. via internettet, men overlader denne form for informationssøgning 

til deres mænd:  
 

Lykke: Det har jeg en mand der gør så jeg får at vide hvad der sker… 

Line; Jamen det har jeg også… 

Tina: Jeg tror også jeg overlader det til Martin… (137-139) 
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Kvindernes primære og stort set eneste informationskilde til spillet er mændene. Mændenes 

baggrundserfaring med WoW og computerspil generelt gør, at computerspil i parinterviewet 

bliver italesat og forstået som et overvejende maskulint domæne – af begge køn – hvori 

mændenes spil gives forrang over kvindernes. Computerspilsnormen i parinterviewet er med 

andre ord en klar maskulin norm. Men, som vi allerede har behandlet, så er det ikke fordi 

kvinderne ikke er engagerede eller tidsmæssigt investerede i spillet: Både Lykke og Line 

bruger gennemsnitligt mere tid i spillet end de øvrige mænd gør, så hvorfor kommer 

kvinderne ikke mere til orde i interviewet eftersom de tydeligvis har erfaring med spillet?  

 

Tidligere undersøgelser omkring køn og teknologi har vist, at kvinder aktivt og bevidst 

modsætter sig deltagelse i områder og aktiviteter, som kulturelt og socialt opfattes som 

specifikt maskuline – som f.eks. computerspil – da dette kan true deres feminine identitet 

(Schofield, 1995). Det, der er på spil her, er hvad der i en bredere optik er beskrevet som 

kønnet teknologisk kompetence:   

 
Technological competence, so seen, has less to do with actual skills and more to do with construction 
of a gendered identity – that is, women lack technological competence to the extent that they seek to 
appropriately perform femininity; correlatively, men are technologically competent by virtue of their 
performance of masculinity (Jenson & de Castell, 2010, p. 54). 
 

Parinterviewet viser med andre ord, hvordan computerspil bliver skabt og forstået som en 

kønnet aktivitet, et tydeligt maskulint domæne, hvilket tydeligt illustreres af Martins 

spilaktivitet: Hans dual-boxing – at spille to karakterer i spillet via to computere på én og 

samme tid – betyder, at han helt overtager Tinas computer og spilletid. Martins gaming-

praksis betyder at hans spil og spilletid får forrang over Tinas, både hvad angår 

tilgængeligheden af tid og teknologi: Det er også Tinas spilsession, som må afbrydes hvis der 

skal laves mad. I starten af interviewet fortæller Martin om, hvilket argument han brugte, for at 

få sin kone Tina interesseret i spillet: ”Jeg solgte det til Tina på, at man kunne få en hest og at 

man kunne plukke blomster” (84). Martin indrammer her diskursivt en kønsstereotyp – kvinder 

kan lide heste og lide at plukke blomster – og bekræfter i samme bevægelse, hvorledes han 

ser WoW som et maskulint domæne og en maskulin aktivitet. Kvinderne er outsidere, som 
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kan inviteres ind af deres mænd, eller snarer lokkes ind med feminine aktiviteter. 

Parinterviewet bekræfter det gang på gang: I interviewsituationens diskussion af bøger, af 

computerspil i almindelighed og WoW i særdeleshed, i deres brugsfortællinger om at søge 

information på internettet om specifikke spilaspekter, så træder kvinderne tilbage og lader 

mændene om dette. Kvinderne er med andre ord med til at skabe eller ’gøre’, hvad Valerie 

Walkerdine betegner som ”the habitual ’feminine’ position of incompetence” (Walkerdine, 

2006, p. 526). Hvad angår de mere teknologiske aspekter ved spillet – at finde, installere og 

konfigurere addons eller sætte sit interface optimalt op før et raid, så er det afgjort også 

mændenes opgave. Det er påfaldende, at selvom kvinderne fra parinterviewet har en 

betydelig erfaring med at betjene computeren som teknologisk apparat, så er det til stadighed 

en uvidende position de indtager – både i de fortællinger, som kommer frem i interviewet og i 

selve interviewsituationens interaktion.  

 

4.4.2 Computerspillets heteroseksuelle matrice 
Spiller vi skarpt på parrenes fortællinger om deres gameplaypraksis, bliver det tydeligt, at den 

måde kvinderne spiller på og det, som (bl.a.) tiltrækker dem ved spillet, står i kontrast til den 

etablerede computerspilsdiskurs hvad angår kønnede spilpræferencer. Undersøgelser 

omkring køn og spilpræferencer har en tendens til, at dele mænd og kvinder i to lejre, som er 

hinandens diametrale modsætninger. Kvinder tiltrækkes af spil, hvor samarbejde, en 

engagerende fortælling og udvikling af karakteren er centralt mens mænds præferencer 

hælder mod målbare point-scores og kampcentreret spil. Denne kønnede todeling er 

efterhånden blevet hegemonisk indenfor feltet køn og computerspil, hvor det overordnede 

skisma mellem kønnene fordeler sig på hhv. et kvindeligt samarbejdende gameplay og et 

mandligt konkurrencefokuseret gameplay (Hartmann & Klimmt, 2006; Yee, 2008). 

Forskningsprojekter som baserer sig på en dokumentation af (oftest) kvantitative data i form 

af kategorierne piger/drenge eller kvinder/mænd gør med Judith Butlers begreber det, at de til 

stadighed bliver ved med at sammenpresse forskelle i socialt køn (gender) med biologisk køn 

(sex), som nødvendigvis bliver kodet som mænd eller kvinder.  
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En sådan opdeling kan ikke forklare, hvorfor både mændene og kvinderne i mine interviews 

alle var orienteret mod en overordnet fantasymatrice: De spillede alle sammen WoW, deltog i 

stort set samme aktiviteter i spillet og deltog i Horsens Middelalderfestival, hvorfor det ikke 

har været muligt at trække demarkationslinjer, hvad angår spilpræference i forhold til køn.  

 

Men fantasymatricen er ikke den eneste matrice i spil her. Det er i altovervejende grad 

mændenes interesser, som baner vejen for kvindernes efterfølgende engagement i en given 

aktivitet: Kvindernes introduktion til spillet er for alle deltagers vedkommende sket gennem 

deres respektive kærester. Kvinderne spiller sammen med deres mænd, som fortæller dem 

hvordan de kan eller burde spille, hvorfor kvindernes identiteter bl.a. bliver synlige indenfor 

den heteroseksuelle matrice. Den heteroseksuelle matrice er, som nævnt, en støbeform eller 

en mekanisme som tilsiger, at der findes to komplementære køn (mand versus kvinde) og ét 

kønsfohold, der er spaltet i dels det normgivende og dels det normafvigende køn. En 

heteroseksuel organiseret maskulinitet og femininitet bliver skabt gennem det, som det ikke er 

– det konstitutive udenfor. Denne heteroseksuelle matrices definition af kønsidentitet bliver, 

ifølge Butler, skabt og opretholdt gennem den heterocentriske diskurs: Gennem en løbende 

gentagelse af performativer materialiseres normer og regler for, hvordan man bør opføre sig 

for at passe ind i diskursen. Vi har gentagede gange set, hvordan mændene gives forrang i 

interviewsituationen, hvilket skyldes, at både mændene og kvinderne gør deres køn indenfor 

denne heteroseksuelle matrice: Mændene er maskuline og teknologierfarne brugere fordi 

kvinderne oftest positionerer sig som feminine og uerfarne brugere. På trods af, at kvinderne i 

gennemsnit bruger lige så meget tid i spilet som mændene (og i visse tilfælde mere) så er det 

mændene som gentagende gange fremhæves som erfaringskompetencer: Mændene får 

mest taletid og de opfordres af kvinderne til at fortælle om spilsituationer, kvinderne ikke selv 

var med til, eks. ’mandeturen’. 

 

Den heteroseksuelle matrice strukturer med andre ord både interaktionen i 

interviewsituationen og i gamingsituationen og sætter en passende performance for både 

mændene og kvinderne. Denne matrice er så gennemgående for parrene, ikke blot i 
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interviewsituationen, men også i selve spilsituationen, hvilket Thomas’ og Lykkes fortælling 

vidner om. Efter de to blev gift gennemspiller de bryllupsritualet en gang til, i spillet:  

 
Lykke: Da vi blev gift…på alliance serveren. 
 
Thomas: mmm ja det var fandme sjovt. 
 
Lykke: Det var skægt. Der var…det blev simpelthen planlagt som en guildevent… 
 
Thomas: Ja… 
 
Lykke: …at alle skulle mødes i Stormwind Cathedral en torsdag aften klokken otte og så stod hele 
guilden og folk loggede på for at være med på trods af at de ikke skulle spille igen… 
 
Thomas: Morten,… Morten lavede karakterer til eventen og kom ind på vores server og var med til 
eventen. 
 
Lykke: Ja, for at være med til vores bryllup…og jeg fik syet brudekjole og der var syet tuxedoes til alle 
dem der gerne ville have det syet… [Line griner]. 
 
Thomas: Alle stod i tuxedoes! 
 
Lykke: … og så begyndte folk ellers…de sad og drak alkohol og det står jo nede i chatten når folk de 
bliver mere og mere fulde og folk de tudede og smed med blomster og aj men det var simpelthen så... 
(675-685) 
 

 

Denne gentagelse af bryllupsritualet som en social begivenhed i spillet kan ses som en 

konkret gennemspilning af den heteroseksuelle matrice, fejringen af én af de mest 

heteronormative praksisser overhovedet.  

 

Den heteroseksuelle matrice er med til at fastholde computerspil og gaming som maskulint: 

Mændene fungerer i vid udstrækning som ’gatekeepers’ for kvinderne og er med til at forme 

kvindernes interaktion med spillet og deres efterfølgende gameplay. Men flere steder i 

interviewet bliver det tydeligt, at kvinderne demonstrerer en gamingpræference, der kan ses 

som et tiltag til at bryde ud af denne matrice. Kvinderne gør krav på en bestemt position – de 

skaber dem selv som gamere. De tager kontrol over deres gaming ved at opsøge situationer, 

hvor de ikke længere er fastholdt i den heteroseksuelle matrice. De fortæller alle om, 

hvorledes de faktisk nyder at spille solo i WoW. Line fortæller om en aften hvor Morten var 
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gået i seng og hun ”bare lige ha’ de sidste 5 motes her så kommer jeg… så kom man jo til at 

spille med en anden én og så blev det jo til 3 timer…” (456). Lykke istemmer straks og 

fortæller, at hun nogle aftener bliver oppe til kl. fem om morgenen for at spille selv. 

Kvindernes solospil må indpasses i små ”tidslommer” hvor deres partner ikke er til stede; 

disse finder Tina oftest om eftermiddagen mens Martin stadig er på arbejde, mens Line 

”spiller tiest om natten” (464 + 485). Det er påfaldende, at alle tre kvinder både artikulerer en 

lyst til at spille alene og hvordan de flere gange opsøger netop dette solospil. Selv Tina, som 

af parinterviewets deltagere spiller mindst, fortæller om hvordan hun ”ber’ jeg ham om at tie 

stille… fordi jeg vil… jamen du skal bare lige, *shhhhhys* jeg kan godt selv! Jeg vil selv! Jeg 

gør det selv!” (415).  

 

4.4.3 Kvindelige emancipationsfortællinger 
Allerede fra begyndelsen af kvindeinterviewet bliver det tydeligt hvorledes kvindernes 

fortællinger om deres anden mediebrug, computerspilshistorik, introduktion til spillet, genre- 

og smagspræferencer osv. er fortalt følelsesfulde og dybt personlige fortællinger om 

problematiske perioder i deres liv. Jeg spurgte til deres spilhistorik eller genrebrug og fik en 

identitetsfortælling som svar – dette i en sådan grad at de ind imellem kan være umulige at 

adskille. Jeg bad kvinderne fortælle om deres introduktion til spillet og først på banen var 

Sharon:  
 

And as I said I was having marriage problems at the time and my son had only just bought this game 
and one evening he came into my room and said mom come in here, come in my room a minute and 
he said sit there and he sat me in front of the screen and he said pick a character. […] [I]t got to where 
if he finished at 11 o’clock and went to bed I would be back on there and doing it again, playing again. 
And then it got to the point where I just didn’t want to be off, cause my character was growing at it was 
great (121). 
 
Sharon fortæller ærligt om hvordan spillet fungerede som et frirum for hende i en tid med 

ægteskabelige problemer: ”I’ll just go into the other room and I would just disappear for the 

night and hopefully he would be asleep at the time I got back” (121). Hun blev introduceret til 

spillet via sin søn og i takt med hendes karakter i spillet voksede gjorde hendes interesse for 

spillet også. I lighed med Sharon, tager Kirstens fortælling om hvordan hun blev introduceret 

til spillet ligeledes udgangspunkt i parforhold:  
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My ex, like I said before, a complete geek, was really into his online games. He would play loads of 
things and… the year this came out was the year he moved in with me… and he used to sit and play 
this game for hours at the time […]. [A]nd I lost my job… I got made redundant. I had only been in the 
job a few months and I was lucky, they actually gave me a very big pay off.[…] So I just thought Id 
take a random 4 months off work… and in those 4 months I started playing the game a bit more when 
I wasn’t out and about cause I had to conserve money and everything… and that was it, I just got 
hooked from that moment on (123).   
 

I lighed med Sharons fortælling er Kirstens også indrammet af en parforholdsdiskurs. Hendes 

fortælling antager mere og mere karakter af emancipationsfortælling, hvor hun tilkæmper sig 

en position som gamer og i samme bevægelse distancerer sig fra sin kæreste. Han bestemte 

både hvilket spilkarakter hun skulle vælge og hvordan hun skulle spille den:  

 
[He told me that I had to go horde, I was gonna go alliance and… we had a fight over which character 
I was gonna become cause I really wanted to become a cow and he said I couldn’t. I was cause it was 
my character… he said playing a warrior was the easiest class to play… that showed how little he 
really knew about the game… […] I hated it (123). 
 

Det var først da hun fik lejlighed til at løsrive sig fra sin mandlige erfaringsrelation, fra den 

heteroseksuelle matrice og dermed spille alene og på den måde hun ville, at spillet blev 

interessant for Kirsten: ”I just got hooked from that moment on” (123).  

 

Nessas fortælling om sin introduktion til spillet ligger i lige linje af de to øvrige informanters; 

 
my old boyfriend… well he was a bit of a geek and he bought the game for his best friend for his 
birthday… so he started playing that and he spend a lot of time there and I was looking over his 
shoulder seeing what he was doing and every time I was talking to him he was like hang on, hang on, 
you know, being really distracted. So I went over to his house to see what he was doing and I got 
really interested in it just by myself and I thought hey this may be a good way to sort of keep in touch a 
bit more you know because he had become a bit more distant, so I bought the game myself (129). 
 
 

Ligesom de øvrige kvinder, så er det muligheden for at dele et fælles interesseprojekt med sin 

kæreste som får Nessa til at spille. WoW skulle fungere som en kontaktflade mellem hende 

og kæresten efter de begyndte at studere, en ting de er fælles om. Men på paradoksal vis 

blev spillet det som skubbede dem fra hinanden i stedet for at bringe dem tættere sammen:  
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I would sit and talk to them because they were a lot more interesting and I would sit up till 4 o’clock in 
the morning talking to like some guy from Finland or something and my boyfriend would be sitting in a 
different room in another part of the university and it all just broke down, the whole point of the 
relationship had just completely broken down.[…] [A]nd I just got thinking, what am I doing with this 
one, there are better people out there and it just went on like this for a while and we actually broke up 
on Warcraft (129). 
 

Det er altså karakteristisk for alle tre kvinder, at når de fortæller om hvordan de blev 

introduceret til spillet, så sker dette i form af en emancipationsfortælling, der udspiller sig 

indenfor rammerne af den heteroseksuelle matrice: Det er fortællinger om at finde en egen og 

personlig spilpraksis, at få lov til at realisere sit eget spil. Disse emancipationsfortællinger er 

kønnede fortællinger om hvordan kvinderne er trådt ind på et mandligt område 

(computerspillet) og herigennem konstrueret en egen gamer-identitet. Ikke alene er 

computerspilsfeltet kønnet, der er også forskel på de specifikke spilplatforme som de finder 

sted på. Kvinderne skelner mellem disse ved at kode de forskellige former for computerspil og 

computerspils-teknologier som kønnede. WoW er ifølge Kirsten  

 
related to Dungeons and Dragons and… when my ex was playing it I said, you’re never gonna get me 
playing that, you know […]. I think people think more of… like Call of Duty and games like that as 
reasonable online games. Because they are games that relate to the PlayStation, the Xbox, the Wii – 
all generic game consoles, where as this is purely a PC game, and a fantasy PC game at that, so 
people tend to look at it that way (227). 
 

Nessa uddyber ovenstående kommentar:  
 

Everyone has a PlayStation or a Wii or an Xbox, some kind of console, and it is seen as… cool, what 
everybody has no matter how different they are, whereas PC games they have always had this… like 
the geek image or something. It’s just how it is, and if you say you are a girl playing it its what, why, 
why would you do that... you know. I mean people are not gonna shy away from saying they have a 
Wii, because that’s cool, everybody has one… so I think that is a big fringe between the PC and 
another console (228). 
 

Kvindernes udtalelser i det ovenstående viser, at der er forskellige maskulint kodede 

kategorier i spil her: Kirsten kobler onlinefantasyspil som WoW med D&D og som værende 

udelukkende en  drenge- og mandekultur, som hun ikke er en del af. Nessa skelner, i lighed 

med Kirsten, mellem forskellige medieplatforme – hvor PlayStation, Wii og X-box er mere 

mainstream og derfor for begge køn, så forholder det sig anderledes med Pc’en. Den har, 
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som hun siger, altid haft ”the geek image” og er derfor en tydelig og traditionel maskulin 

platform. Denne skelnen hænger givetvis sammen med den sociale brugskontekst i hvilken 

den specifikke form for domesticeret teknologi optræder: I modsætning til Pc’en er de øvrige, 

socialt mere acceptable spilkonsoller netop videospil – digitale spil hvor flere spillere kan 

være med på samme tid og som ikke mindst spilles via et TV, der som oftest er placeret i 

stuen, et socialt kodet rum. Pc’en er for en enkelt spiller, go som sådan oftest gemt væk i et 

privat arbejdslokale og, som Nessas kommentar overfor viser, så er denne teknologi 

forbundet med den maskuline norm og praksis gennem ordet ”geek”.  

 

Denne diskurs griber tilbage til Tina fra parinterviewet, hvor hun beskriver sig selv som nørd 

da hun en enkelt gang blev så opslugt at spillet, at hun glemte tiden. Diskrusen dukker op 

senere i kvindeinterviewet, idet både Kirsten og Nessa beskriver deres computerspilskyndige 

kærester som ”my geeky ex-boyfriend” (79), ”a bit of a geek” (129), ”a complete geek” (123) 

og kobler dermed computerspil med en maskulin, nørdet praksis. At være en nørd eller en 

geek bruges til at benævne en afvigende gamingpraksis, det modsatte af den ”normale” 

gamer. Demarkationslinjen mellem den ’normale’ og sociale gamer (som er kvinde) på den 

ene side og ’geek’- og sologameren (som er mand) på den anden side er én kvinderne gang 

på gang optegner. Hvis det sociale aspekt forsvinder, så er man i fare for at bevæge sig over i 

det sociales anden – ’geek’-territoriet:  
 

Intense pleasure, identification and ‘immersion’ verge on ‘geek’ territory, so that although ‘normal’ 
gamers enjoy gaming, they frame pleasure within ‘real’ social activities and an active social life. It is 
not the fantasy or escapism of the game which is pleasurable. Instead, pleasure takes place in a very 
‘real’ place and time. Finally, for ‘normal’ gamers, games are useful in their function as social devices 
(Thornham, 2008, p. 134). 
 

Kirsten benævner desuden MMORPGs som indledningsvist ”his games” (123). I forlængelse 

af kvindernes emancipationsfortællinger er det interessant, hvorledes Kirsten beskriver sin 

introduktion til WoW i vendingen: ”I kind of got forced into playing WoW” (116). Med andre 

ord, så orienterer kvinderne i almindelighed og Kirsten i særdeleshed sig i opposition til en 

hegemonisk maskulin norm når hun taler om en lang række andre emner som har relation til 

netop computerspilsområdet, hvilket vi skal se nærmere på i det følgende. 
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4.4.4 Kvindelige selvfortællinger om spilpraksis   
Begrebet emancipationsfortællinger dækker i de ovenstående afsnit over det faktum, at 

kvinderne i dette interview er blevet introduceret til spillet via en mandlig relation og hvordan 

de, gennem deres eget gameplay, har formået at løsrive og distancere sig fra denne 

mandlige relation og spillet deres eget spil. Dette betyder for kvinderne at de gør noget andet 

end mændene og de definerer sig netop i opposition til en maskulin norm for gameplay. Som 

vi så i forrige kapitel, så skaber kvinderne en legitim egenpraksis for gaming ved at afgrænse 

en illegitim anden praksis ved at demarkere den forkerte, solospiller på den ene side og den 

normale, sociale spiller på den anden og i samme bevægelse kode de to positioner som hhv. 

maskulin og feminin. Et eksempel er Kirsten, som fortæller om sin ekskæreste:  

 
he played the game for the levelling, he loved playing alts, he loved levelling, he didn’t want to play 
with other people, he wanted to play as a single player, where as I loved the social aspect of the game 
and wanted to get involved and got involved in the guild, got officer-roles and things like that and I 
spend more and more of my time with these people (130). 
 

Kirstens kommentar falder helt i tråd med computerspilsforskningens kønnede 

spilpraksisforestillinger – at kvinder tiltrækkes af den sociale komponent ved spillet. Nessa 

bekræfter Kirstens observationer og fortæller hvorledes hun  
 

really agree with the socializing part because my boyfriend he really didn’t care, he was like doing his 
quests and PvP’ing and that sort of stuff and I was just standing in Orgrimmar talking to people for 
hours and hours. So you know, I think there is a big difference between how girls play the game and 
how boys play the game… its been brought up before but anyways (131). 
 

Kvindernes spilpraksis er netop fortællinger om den frigørelse de oplever ved at spille deres 

eget spil. Det er interessant i denne sammenhæng, at disse frigørelsesfortællinger alle tager 

et kønnet udgangspunkt – nemlig, at de som teknologi- eller spilforskrækkede kvinder ikke 

vidste noget som helst om spillet og om hvordan det fungerer:  

 
I made this character, this hunter, Mordana and off I went and I didn’t have a clue what to do, not a 
clue. And I went in to… running around thinking this is good, I’m a tauren, I’m a cow… ha ha ha… and 
then people started talking to me! On like the screen. And I went, George, George what do I do cause 
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I didn’t have a clue. How do I answer these people, I didn’t know, I was just walking around with this 
character. I actually didn’t know how to kill anything, ha ha (Sharon, 121). 
 
I used to run around screaming cause things were hitting me… I was like level 4 or 5 and I just kept 
dying and I used to say to him come sit down and take over for me, this is awful and I hate this game 
(Kirsten, 123). 
 
I spend the first half an hour spinning around in a circle trying to figure out how to talk to people, ha 
ha. And not really doing anything and… I think that was in June 2005 and I just finished school at the 
time and had nothing to do for the summer and I spend a lot of my time just wandering about, just sort 
of exploring things, not really killing anything, just running away if anything wanted to attack me… so I 
really didn’t embrace the whole part of the game from the start, it was more just, well Id run around for 
a while… (Nessa, 129). 
 

Dette kønnede udgangspunkt understreges af, at kvinderne nævner hvorledes de, da de først 

blev introduceret til spillet, brugte tiden i spillet på traditionelle feminine aktiviteter som 

udforskning26 af spiluniverset, chat og den eksplicitte fravælgelse af voldelige aktiviteter i 

spillet. Efterhånden som de bliver mere bekendte med spillet begynder de så småt at forfølge 

de aktiviteter som er interessante for dem, nemlig det sociale spil med andre spillere. Det 

medfører for både Nessa og Kirsten en form for rivalisering med deres kæreste i takt med 

deres mestring af spillet fører dem videre end disse mandlige relationer. Kitrha fortæller ret 

rammende om, hvordan hun har erobret et traditionelt maskulint område, nemlig spillet, og 

derigennem slået sin kæreste på hans egen hjemmebane: ”[A]nd you know, because he had 

brought me into it and got me started on it but I took the game to where it was supposed to be 

and he didn’t, he couldn’t” (130).  

 

Kvindernes selvforståelse, som træder frem af deres identitetsfortællinger, peger på et andet 

aspekt ved den måde de bruger spillet på. Traditionelt set har man, i den tidlige 

computerspilslitteratur, attribueret ”identity play” som en primær attraktion ved kvinders måde 

at spille på: At man i MMORPGs kan udforske og performe forskellige aspekter ved sin egen 

identitet i et miljø som er fri for traditionelle sociale og kønnede bånd (Bartle, 2004; Turkle, 

1995). Turkle argumenterer for at se virtuelle verdeners funktion som psykoanalytiske 

værktøjer, der tillader spillere – især kvinder – at udforske dele af deres identitet på indenfor 
                                                        
26 T. L. Taylor (2006) beskriver om udforskningsaktiviteten i MMOs som en overvejende kvindelig aktivitet: ”Most 
women I have spoken with express a real enjoyment of engaging withe the game as a world and environment” 
(p. 97) fordi ”women are afforded an experience they are not to have had offline” (p. 98) 
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sikre rammer: ”When we step through the screen into virtual communities, we reconstruct our 

identities on the other side of the looking glass” (p. 178). Disse betragtninger vækker 

genklang i mine empiriske data, hvor Sharon gennem interviewet giver udtryk for en sådan 

form for identitetskonstruktion. Hendes indledningsvise fascination af spillet skyldes, at hun 

kunne ”become someone completely different in the game, that no one knew” (121).  

 

Hvad der er mere interessant i kvindeinterviewet er, hvorledes kvinderne taler om, at deres 

online-erfaringer virker tilbage på deres offline-liv og hvordan de kan bruge disse erfaringer 

som produktive pejlemærker i relation til de hverdagslige problemer de måtte have. Alle tre 

kvinder fortæller om hvordan spillet har åbnet op for andre bekendtskaber, givet dem tid og 

rum til at kunne reflektere over deres liv og efterfølgende handle på dette. Sharon 

ekspliciterer denne dobbelte erfaringsrelation mellem spillet og hendes offline-liv:  
 

And I really believe that it was because I started playing the game, started talking to other people and 
realizing how much was lacking… I should be talking to my husband and I wasn’t. And basically within 
a few months I told him that I had had enough… and he had to leave. Because it really brought 
everything to head, and I thank god that my son bought this game (121). 
 

Kvinderne italesætter spillet som noget, der tilbyder dem en time out fra deres eget parforhold 

og de hverdagslige problemer de har. Computerspillet italesættes, bruges og forstås af 

kvinderne som både et fascinationsrum, som en social teknologi og italesættes af dem alle tre 

som et reflektionsrum for deres parforholdsproblemer. Kvindernes fortællinger er på denne 

måde et ekko af Tolkiens grundlæggende forståelse af, hvad fantasy er i stand til: At se, 

opleve og tænke vores dagligdags oplevelser, ud af deres traditionelle kontekst og sætte dem 

ind i en ny kontekst.  

 

4.4.5 Ontologiske narrativer – interviewet som identitetsfortælling 
Som allerede nævnt og afspejlet i den analytiske fremstilling, så er det vidt forskellige 

fortællinger, der produceres i de tre interviews. Både mande- og kvindeinterviewet tager 

udgangspunkt i deltagernes erindringer, erfaringer, oplevelser og forståelser af det samme 

spil, på den samme spilserver, med de samme mennesker. Men de fortællinger jeg har fået 



  157 

fra interviewdeltagerne har været radikalt forskellige, både hvad angår deres indhold og 

struktur. Hvor mændene fortæller om computerspil, mediebrug og gernepræferencer og 

derigennem taler om sig selv, så taler kvinderne overvejende om computerspil og 

genrepræferencer ved netop at fortælle om sig selv. Selve interaktionsformen i kønsopdelte 

interviews tillader med andre ord tillader en åbning mod en anden form for artikulering og 

konstruktion af identitet, end parinterviewet. 

 

Torben Grodal har foreslået, at når vi retrospektivt skal konstruerer et temporalt eller spatialt 

forløb – bl.a. i form af en (selv)fortælling – så anvender vi en række centrale erindrede 

referencepunkter, som i den kognitive teori betegnes landmarks (Grodal, 1994, p. 15). 

Sådanne landmarks kan forstås som erindringsmæssige nedslagspunkter, ting vi anser som 

vigtige referencer i vores fortælling om og forståelse af en givent emne. Et eksempel på et 

landmark som ofte nævnes af interviewdeltagerne er første gang de begyndte at spille spillet.  

Disse landmarks fungerer som referencepunkter i vores fortællinger og gennem disse 

fortællinger, skaber vi selve den grundlæggende ontologiske betingelse for vores liv:”[I]t is 

through narrativity that we come to know, understand, and make sense of the social world, 

and it is through narratives and narrativity that we constitute our social identities” (Somers & 

Gibson, 1993, p. 27). Det er gennem den temporale forankring af hændelser (events) vi 

forstår dem som sammenhængende dele og forstår dem som betydningsfulde, som episoder. 

Hver enkelt hændelse er altid positioneret i forhold til en række andre episoder, så der vil altid 

være andre og flere temporaliteter i gang på samme tid. De fortællinger interviewdeltagerne 

kommer med, er ikke bare ’statiske’ historier om gaming-oplevelser og forståelser, men de 

skal forstås som identitetsfortællinger skab i og af konteksten – her selve interviewsituationen, 

i samspil med de andre deltagere. Butler fremhæver dette diskursive aspekt af 

identitetskonstruktionen, når hun skriver:  

 
The ”I” has no story of its own that is not also the story or a relation – or set of relations – to a set of 
norms. […] The “I” is always to some extent disposed by the social conditions of its emergence 
(Butler, 2005a, p. 9). 
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Dette betyder i en interviewsituation, at de identitetsfortællinger (i form af oplevelser, 

erindringer, præferencer m.m.) er afhængige af den situation, hvori de produceres. At 

interviewe kvinder for sig og mænd for sig, skaber forskellige fortællinger.  

 

Mandeinterviewet frembragte altovervejende medie- og genrebrugsfortællinger om den 

omfattende mængde af medieudbud, film, tv-serier og computerspil som de bruger/brugte, 

orienterer sig efter og er opmærksomme på. Deres fortællinger er, i modsætning til 

kvindernes, karakteriseret af bevidste, aktive og logiske valg og fravalg, samt 

vurderingstilkendegivelser af diverse medieprodukter: 

 
Actually not that long ago, together with Daern we picked up Neverwinter Nights 2 and played it 
together. I used to play a lot of MMOs, mostly free games and they weren’t nearly as good as World of 
Warcraft of course. And they were really focused on grinding or levelling and there was like no story 
(Samuel, 257). 
 

Mændene fortæller sig frem form en logisk, rationel diskurs, som tjener til at etablere taleren 

som autoritativ og vidende. Denne logiske diskurs kommer tydeligt til udtryk i mændenes 

omtale af spillet som et stykke software de kontrollerer, behersker eller bruger – og udtrykkes 

sprogligt i tekno-retoriske termer som ”grinding”, ”gameplay”, ”hack’n’slash” og ”replayability” 

som udtryk for en maskulin brugsforståelse. De fortæller om computerspil på linje med en 

række andre medieprodukter som noget de bruger til bestemte formål.  

 

I kvindeinterviewet er det tydeligt, hvorledes alle tre deltageres computerspilsfortælling 

forstærkes af og resonerer med de andres fortællinger. På spørgsmålet om deres introduktion 

til WoW, svarer Sharon med en fortælling om parforhold. Kirsten fortsætter fortællingen: ”So 

much of what Sharon said in the beginning is so familiar”, hvorefter hun uddyber og supplerer 

med sin egen selvfortælling om parforhold (123), der slutteligt reflekteres af Nessa: ”I’m afraid 

I have to be terribly boring and say that it was my ex-boyfriend that got me playing the game 

as well. And what Kirsten said is true for me too…” (129). Kvindernes fortællinger finder 

gensidig resonansbund hos hinanden, forstærkes, hvilket tydeliggør, at deres gaming-

oplevelser og forståelser, er noget som til stadighed produceres i selve interviewsituationen, i 
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et kontekstuelt samspil med de andre deltagere. Hermed kan interviewdesignet være med til 

at forstærke visse kønnede aspekter ved at ændre på interaktionsformen. Disse kønnede 

måder at fortælle på fordeler sig ikke udelukkende på biologisk køn (at mændenes 

fortællinger er maskuline og kvindernes feminine), men snarere som bestemte kønnede 

performances, der forstærkes i f.eks. enkeltkøninterviews. Det rationale med hvilken Kirsten 

begrunder sit gamingtid i WoW er udformet som en maskulin og funktionel diskurs, der tjener 

et specifikt formål:  

 
[N]ow its mostly me escaping from work, cause you know, you all saw how many hours I put in before 
Christmas and I would be working those hours constantly if it wasn’t for the game, cause the game 
forces me to leave work and come home… otherwise Id be working 12 – 14 hour days and only 
getting paid for 7 (123). 
 

Hermed kan Kirsten siges at indtage en mere maskulin position i relation til de andre to 

kvinder i interviewet, hvorved hun kan siges at gøre en mere maskuliniseret feminitet. Det, de 

forskellige interviewsituationer peger på er, hvordan mændene og kvinderne gør køn i den 

specifikke interviewkontekst som er rammen om dette. Det ser altså ud til, at kategorierne 

mand og kvinde gøres på forskellige måder i rene kvinde- og mandegrupper og anderledes i 

parinterviewet. Dem måde, hvorpå deltagerne i kvindeinterviewet udtrykker deres, til tider, 

uforbeholdne meninger og taler disse, står i skærende kontrast til parinterviewets kvinder. Da 

diskussionen mellem Thomas og Martin var ved at blive overophedet, brød Lykke ind med 

kommentaren: ”Jeg ved det ikke! Jeg spiller bare fordi jeg synes det er en vidunderlig 

eventyrverden” (51). Med denne kommentar indtager hun en medierende, feminin og ikke 

mindst uvidende position, på baggrund af hvilken mændene kan fremstår som vidende og 

maskuline. Af samme grund kan man betragte de rene kønsgrupper som en interviewarena, 

der tilbyder de øvrige deltagere åbninger i form af genkendelige punkter i deres fortællinger, 

som de kan identificerer med og fortælle med på. Skæringspunkterne mellem køn og genre 

kommer også til udtryk, hvis vi ser på de forskellige smagspræferencer deltagerne giver 

udtryk for i interviewene.  
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4.4.6 Mændenes kulturelle kapital – smagskoder og genrepræferencer 
På et tidspunkt i mandeinterviewet fortæller deltagerne, at de foretrækker spil i fantasygenren 

frem for science fiction-genren og da jeg spøger dem hvorfor, svarer en af deltagerne: ”Why 

do you like bananas and not apples? He, he… It sounds stupid, but it’s a matter of taste” 

(276). Det er netop forholdet mellem smag og hvordan denne forbinder sig til både køn og 

genre vi skal undersøge i det følgende.  
 

Allerede tidligt i mandeinterviewet bliver det tydeligt, hvorledes mændene orienterer sig i 

forlængelse af og i opposition til en række forskellige genrer. De fortæller om hvilke generer 

som interesserer dem og hvilke som ikke gør. Ikke overraskende er både Dennis og Mathias 

interesseret i science fiction-genren – en genre som i den brede offentlighed opfattes som en 

specifik maskulin genre og desuden en nichegenre som tenderer det nørdede. At science 

fiction er en kønnet og maskulin genre bliver tydeligt, når vi i næste kapitel vender blikket mod 

kvindeinterviewet. Mathias definerer sig i opposition til den mere lette komediegenre, som han 

ikke er specielt interesseret i og helst undgår. Derudover er både Mathias og Dennis begge 

interesserede i, hvad Mathias selv betegner som ”less known stuff” – de genreblandende eller 

genrerefleksive tv-serier – vampyrgenren (True Blood), westerngenren (Deadwood), mystery / 

crime-genren (Dexter) og sci fi / mystery-genren (X-files). De ’rene’ og mere traditionelle 

generer som f.eks. western-genren har ikke deres interesse, for som Dennis ret præcist 

formulerer det: ”I think the western is a bit dated now… perhaps for an older generation like 

my parents the western to them is perhaps what fantasy is for us now” (380). Den form for tv-

fiktion Mathias og Dennis er optaget af, er genrerefleksive tv-serier som kræver, at seeren er 

bekendt med de forskellige genrer og genrekonventioner som anvendes i disse og kan læse 

dem. Herigennem tilbydes seeren en genrerefleksiv receptionsproces, ikke ulig den 

dybdelæsning af spillets mere eller mindre skjulte populærkulturelle referencer, som 

mændene også satte pris på. 

 

Mændene her er fuldt bevidste om hvilke genrer som interesserer dem, hvilket som ikke gør 

og er selv meget opsøgende i forhold til disse. De refererer, i deres selvfortællinger, til 

konkrete beviser på deres interesse for og erfaring om feltet – Dennis har en hel 
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hjemmebiograf og havde tidligere et fuldt VHS-videotek, Mathias har 400 DVD’ere hjemme, 

følger med i hele 18-20 serier om året og ser film hver dag. Når informanterne fortæller om 

deres mediebrug og –præferencer, kan dette ses som et udtryk for bestemte smagskoder. 

Når informanter i gruppeinterviews taler om genrepræferencer, så vil de samtidig artikulere 

smagskoder, der fungerer som en strategi for at konstruere en identitet – både individuelt og 

internt i gruppen. På samme tid som smagskoderne er ”personal they are also profoundly 

social” (Brunsdon, 1997, p. 149). Genre- og smagspræferencer fungerer med andre ord som 

både inkluderende og ekskluderende, idet de udtrykker forståelser om forskellige hierarkier af 

kulturelle produkter og forbruget af disse og tjener til at positionere individet inden for større 

sociale sammenhænge. Med begrebet smagskoder trækker Brunsdon især på Pierre 

Bourdieus pointe, at smag ikke er et udtryk for en indre, personlig essens, men snarere 

handler om at gøre krav på bestemte sociale tilhørsforhold, idet “art and cultural consumption 

are predisposed, consciously and deliberately or not to fulfil a social function of legitimating 

social differences” (Bourdieu, 1984, p. 7). Bourdieus’ begreb om kulturel kapital (bredt forstået 

som viden, der giver social status og er akkumuleret gennem f.eks. opvækst og uddannelse) 

påpeger, hvorledes denne også har indflydelse på smagspræferencer i form af udvælgelse og 

valorisering af bestemte kulturelle former, eksempelvis genrer. Har man den nødvendige 

kulturelle kapital til at værdsætte en given genre? Man kan således signalere kulturel kapital 

ved at udtrykke viden om, påskønnelse af og omgang med bestemte medieprodukter eller 

genrer.  

 

Selvom både Dennis og Mathias tydeligvis orienterer sig i forhold til genrer, så udviser de 

også steder en modstand mod at blive ’smagskategoriseret’: ”But I also watch like everything, 

so I’m easy” (63) siger Mathias og Dennis fortæller i tråd hermed “I don’t particular go for a 

specific genre, but just stuff that I find interesting” (66). På trods af denne modstand, så lader 

de tre film som Dennis specifikt nævner som gode, sig uproblematisk placere indenfor 

science fiction-genren; Transformers, Terminator og Star Trek. Senere i interviewet bekender 

Dennis sig eksplicit til netop denne genre: ”I don’t mind science fiction so yeah, ha ha ha. I 

love Star Wars, I’m a huge Star Wars fan” (282). Star Wars kan siges at deltage i og trække 

på fantasygenren i mindst lige så høj grad som science fiction-genren – hvorfor filmserien ofte 
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karakteriseres som en blødere variant af science fiction; science fantasy. Denniss kommentar 

“between science fiction, fantasy and western I would certainly go for fantasy first” (382) er 

rammende for alle tre informanter: Det er i overvejende grad fantasygernen som interesserer 

dem – de har alle set og købt Peter Jacksons Lord of the Rings-trillogi og både Mathias og 

Dennis har læst bøgerne. Også da samtalen falder på netop Lord of the Rings-trillogien 

træder både Dennis og Mathias i karakter som erfaringskapaciteter og udspiller denne 

erfaring i en magtrelation til hinanden. Dennis fortæller, at han ejer den extended version af 

filmene og så dem til premieren, hvortil Mathias overtrumfende svarer: ”Oh, by the way: I saw 

some pre-premieres on that Dennis, ha!” og slutter af med en performativ sejrs-emote27 fra 

WoW: “Whooo, slash cheer” (79 + 81).  

 

4.4.7 Kvindegruppens kulturelle kapital og (af)smagspræferencer 
Som ovenstående eksempler viser, så er de genrehierarkier og genreevaluering vi opstiller 

direkte forbundet med smagskategorier. Vi tilkendegiver og skaber vores sociale identitet 

gennem vores de medier og de genrer vi forbruger:  

 
[T]he symbolic capacity of consumption is the most amenable means of distinguishing between class 
groups, ways of consuming act as normative mechanisms that demarcate the tastes shared by ‘Us’ 
from those appropriated by ‘Them’. […] Consumption orientations are therefore normative and, as 
modes of distinction, act to confirm social identities through the relational, and oppositional, character 
of shared tastes (Southerton, 2001, p. 180) 
 

Dette ses tydeligt i kvindeinterviewet, hvor samtalen kvinderne imellem falder på 

horrorgenren. Her fortæller to af kvinderne om deres forhold til bl.a. denne genre. Kirsten 

starter med at fortælle:  
 

I just don’t like horror, I think it’s… too gory nowadays. Just scary for the sake of being scary and it 
tends not to be an underlying story line in the film. Its just blood, guts, make people jump as much as 
possible and send them away as shit scared as possible. And there is no actual story line to them 
(81). 
 

                                                        
27 ”Slash cher” betyder ”/cheer” og er en prægenereret macro som, når man indtaster den i spillet WoW, 
animerer ens spillerkarakter til at juble. Bruges i spillet hvis man vil lykønske nogen for en sejr. Her lykønsker 
Mathias sig selv.  
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Sharon erklærer sig straks enig med Kirsten og bakker hende op:  
 
I find a lot of the horror films is full of people jumping in bed together and then gets killed and the rest 
just sits around screaming till they get killed. No, there is just no sense to a lot of the horror films so I 
tend to steer away from them. My ex-husband used to be the horror fan… (83). 
 

De to kvinders udtalelser ovenfor viser, hvorledes artikulationen af smagspræferencer er 

stærkt kønnede. Begge kvinder koder horrorfilm som en maskulin genre, med reference til 

både den narrative struktur – eller ret præcist manglen på samme – og til tilskuerens køn (”my 

ex-husbond used to be a horror fan”). Sharon kontrasterer herefter horror til historiske film, 

fantasy og romantiske film – kvindelige genrer, som hun foretrækker at se. Gennem deres 

fælles genremæssige smagspræferencer er Kirsten og Sharon med til skabe eller signalere et 

fælles feminint smags- og genrehierarki, noget som binder dem sammen i selve 

interviewsituationen ved i samme bevægelse at adskille dem fra mere maskuline 

præferencer. 

 

Selvom begge koder horror som en voldelig genre, så er det interessant nok ikke de voldelige 

handlinger i sig selv de finder utiltrækkende, men derimod den sammenhæng de optræder i: 

De dårlige filmkarakterer, manglen på et underliggende plot og tilstedeværet af sex. Med 

andre ord så tjener kvindernes kategorisering af denne specifikke genre til at placere den som 

en lavere kulturel form: Horror mangler for dem den narrative kompleksitet, som de finder i 

forskellige former for dramaer, der derfor indrammes som en kulturel legitim genre. Ved at 

afstemme deres egne genrepræferencer med det historiske drama, positionerer både Kirsten 

og Sharon sig selv som tilskuere, der nyder denne genre og derfor har den nødvendige 

kulturelle kapital til at se og værdsætte netop denne genren. Kvinderne viser her, hvorledes 

artikulationen af smagspræferencer først og fremmest udtrykkes negativt, gennem afsmag.  

 

Hvad Nessa angår så er hun mere bevidst omkring de enkelte genrer og hvad de kan tilbyde 

hende. Hun fortæller:  

 
My main favourite author would be Terry Pratchett.. I also read a lot of Steven King, but I’ve recently 
moved in to sort of a chick flick type, chick litt books recently, which is more of a recent thing. In terms 
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of movies, I’m quite into my action films… romantic films is an obvious one… science fiction films not 
so much, I haven’t watched any Star Wars films ever, in my entire life (102).    
 

Hun italesætter sine smagepræferencer og genreinteresser som først og fremmest 

bevægelige og fleksible (”I’ve recently moved in to”) og orienterer sig desuden i forlængelse 

af det traditionelle trekløver indenfor spekulativ fiktion: især fantasy og horror og, i mindre 

grad den maskuline science fiction-genre. Generelt er Nessa ret bevidst om genrernes 

kønnede signalværdi, for som hun siger: ”romantic films is an obvious one”. Hertil kommer at 

hun på det sidste er begyndt at læse en del ”chick lit” – en specifik feminin genre, både hvad 

indhold og læserskare angår. Det er påfaldende, hvordan Nessa på én og samme tid 

imødekommer de øvrige interviewdeltagers feminine smagspræferencer, på samme tid som 

hun formår at signalerer en bredere smag for flere, både forskellige og maskuline genrer som 

horror og gør også krav på actiongenren, med formuleringen ”my action films”. Både Dennis 

og Nessa – begge universitetsuddannede – giver udtryk for at være i stand til at favne mange 

forskellige smagspræferencer: Dennis nævner bl.a. den mere feminine genre som drama som 

én han ser, for som han forklarer ”there is a lot of dramas out there that’s really good”(68), 

mens Nessa som nævnt udtrykker både feminine og maskuline smagspræferencer. At være i 

stand til at favne mange forskellige smagspræferencer ses ofte som et tegn på en høj kulturel 

kapital.  

 

At smag og afsmag ofte er forbundet med både køn og formet af den heteroseksuelle 

matrice, giver Kirsten udtryk for. Da samtalen falder på Ringenes Herre-trilogien fortæller 

Sharon: ”I have read Lord of the Rings, which can be quite… hard reading, but I love that. I’ve 

read them books before I saw the film and I’ve re-read them after I saw the films so yeah… ” 

(57). Nessa er ligeledes begejstret for denne fantasyfortælling og hendes kommentar er et 

ekko af mændenes uforbeholdne begejstring, ikke bare over filmene, men over bestemte 

versioner af filmene: ”I own all of the special edition versions; I’m a big Lord of the Rings fan” 

(106). Som den eneste af samtlige interviewdeltagere, så udtrykker Kirsten en stærk aversion 

over for netop fantasygenren: “I have not read the books and I thoroughly hated the films” 

(77) og forklarer selv hvorfor, idet ”my geeky ex-boy friend who would make me sit and watch 
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all 3 in a row that kind of helped towards that” (79). Da samtalen falder på et andet eksempel 

af fantasylitteratur, Anne Rices vampyrbøger, fortæller Kirsten: 

 
I have seen the film. I have not read the book. I used to… I was engaged to a… geek basically, it’s the 
best way to put it. And he had all the books and had read them and everything… and he used to tell 
me so much about them that I never felt I wanted to read them and he would always say you wouldn’t 
like them so I never bothered with them (72). 
 

Fantasygenren er for hende forbundet med hendes nørdede ekskæreste og kodes derfor 

stærkt maskulint. Kirsten orienterer sig med andre ord i opposition til et – for hende – stærkt 

kønnet genereunivers.  

 

Opsummerende kan vi konstatere, at genrer er kønnede og de smagepræferencer og 

afsmagspræferencer interviewdeltagerne giver udtryk for ligeledes er kønnede. Smag og 

afsmag er grundlæggende identitetskonstruerende udtryk hvorigennem man signalerer et 

tilhørsforhold i et givent fællesskab – tydeligst i relation til kønsidentiteten. Genrebrug og 

genreorientering og den måde disse udtrykkes gennem smag og afsmag, peger altså på et 

grundlæggende skæringspunkt mellem køn og genre. Både køn og genre dannes, forhandles 

og opretholdes gennem vores daglige performative omgang med dem – som konkrete og 

effektskabende praksisser, noget vi gør.  

 

4.5 Gaming i hverdagslivet – en kontekstuel forståelse 
Når man, som de fleste af interviewdeltagerne investerer op mod 50 timer ugentligt i spillet, 

så betyder dette, at gaming som aktivitet nødvendigvis er påvirket af og skal indpasses og 

forhandles i forhold til en lang række andre hverdagslige aktiviteter, praktikaliteter og 

gøremål. Vi har tidligere noteret den tætte kobling mellem gaming og hverdagslivet, hvor 

kvindernes brugte spillet som en refleksion over hverdagens parforholdsproblemer. Denne 

skal vi brede mere ud nedenfor. 

  

Hverdagen kan betragtes som en række skærende og sammenvævede praksisser, som – 

uagtet deres umiddelbare usynlige tilstedevær – kræver både planlægning, improvisering og 
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fleksibilitet for at kunne udføres. På dansk grund betegner Bente Halkier denne planlægning, 

improvisering og fleksibilitet som hverdagens ’tidspuslespil’, forstået som ”de daglige 

praktiske vilkår for og organisering af arbejde og aktiviteter” (Halkier, 1999, p. 49). 

Hverdagspraksissen er selve rammen om den dagligdag, som vi lever dag ud og dag ind – 

det er de rutiniserede vaner, vi har indarbejdet for at få dagligdagen til at hænge sammen. 

Det er hverdagspraksissens selvfølgeligheder, de upåagtede aktiviteter og opgaver som 

tilsammen konstituerer en orden, der gør hverdagslivet muligt. Det betyder også, at 

hverdagspraksissen er helt grundlæggende og rammesættende for de forskellige aktiviteter, 

som udspiller sig i hverdagen – herunder også gaming Et sådan perspektiv på forholdet 

mellem hverdagsliv og mediebrug, binder an til en bestemt forskningstradition indenfor 

medieforskningen – hvad brugerne gør ved medierne dvs. hvordan medier domesticeres i 

den social praksis og hverdagslige brug. I vores kontekst er der med integrationen af 

computerteknologien sket en ændring af informanternes hverdag – af de forskellige 

hverdagslige aktiviteter og praksisser, som omgiver og er påvirket af computerbrugen, bl.a. 

deres anden mediebrug.  

 

F.eks. fortæller Kirsten (i kvindeinterviewet) om, hvordan computerspil har haft indvirkning på 

hendes anden mediebrug. Efter hun er begyndt at spille WoW næsten hver aften, har hun 

ikke megen tid til at se så meget tv, hvorfor hun har flyttet tv’et ind ved siden af sin computer. 

Tv og computer indgår her som sociale, fællesskabende elementer, en måde hende og 

Sharon, fysisk adskilte, kan se X-Factor og chatte sammen om programmet, mens de spiller 

computer:  

 
I don’t really watch that much TV because… before I moved, the TV used to be in a different room to 
the computer… so I kind of stopped watching TV while I was playing. I have now got a TV next to my 
computer. But apart from watching the occasional part of X-Factor and chatting to Sharon about it in 
the middle of a raid… I don’t really tend to watch that much (38). 
 

James Lull har fremhævet hverdagslivet som en relevant kontekst for forståelsen af den 

konkrete mediebrug (Lull, 1980). Lull beskrev, hvordan mediernes og medieteksternes 

placering i den enkeltes hverdagsliv kan indgå både relationelt som strukturelt, hvoraf 
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sidstnævnte henviser til to forskellige dimensioner. For det første kan tv indgå som et 

miljøskabende element, der danner baggrund for aktiviteter, selskab og samvær – som f.eks. 

i ovenstående citat, hvor tv-mediet indgår som netop miljøskabende, som ramme om en 

samværsform. Citatet viser også, at det ikke er det konkrete program som er vigtigt, men 

derimod det faktum, at det giver kvinderne noget at være sammen og, mens de spiller. For 

det andet argumenterer Lull for, at tv kan fungere som regulerende element, hvilket vil sige, at 

brugen af et givent medie er med til at strukturere hverdagen på den måde, at mediet inddeler 

dagen i tidslige enheder og ledsager aktiviteter. Thomas’ brug af WoW indgår strukturelt som 

en fast del af hans hverdagslige rutiner: Han står op, laver morgenkaffe, giver kattene noget 

at spise, tømmer kattebakken – og logger ind i WoW (486). Morgenrutinerne i weekenden er 

forbundet med computerspilsbrug, og spillet er på denne måde med til at strukturere hans 

rutiner. Tina fortæller om, hvordan hun bruger spillet som en fortjeneste for at have gjort sine 

huslige pligter: 

 
Så nu har jeg lavet en aftale med mig selv: Jeg starter dagen med at være huslig i en time, så må jeg 
spille i en time, så er jeg huslig i en time og så spille i en time… så nu er vores hjem faktisk begyndt at 
se ganske civiliseret ud (561). 
 

Lulls andet begreb om den relationelle brug refererer til, at medierne indgår i en 

mellemmenneskelig eller relationel anvendelsesform. Dette kan komme til udtryk som både 

en fællesskabende funktion, fordi det skaber kommunikation, men også adfærdsregulerende 

og et afsæt for at regulere dominans og hierarki, bl.a. i relation til køn og kønsroller. En sådan 

funktion udtrykkes bl.a. i kraft af, at mændenes spilletid har forrang over kvindernes: Thomas’ 

anser sin spilkarakter vigtigere end Lykkes, hvorfor hun henter pizza til dem under en fælles 

spilsession. Når Martin er sulten, så afbryder Tina sit spil og laver mad til ham, for som Martin 

udtrykker det: ”Du har ikke været inde i gamet så lang tid som jeg har…” (344). Mændenes 

gaming forstås og omtales som normativt vigtigst i forhold til kvindernes og viser tydeligt, 

hvorledes deres gaming-praksis finder sted indenfor og er tæt sammenvævet med deres 

hverdagspraksis. Denne kønnede hverdagspraksis dukker for det meste op i mit empiriske 

materiale som slags ”baggrundsinformation” i interviewdeltagernes fortællinger om bl.a. 

computerspil og gaming. Baggrundsinformationen har vist sig at have en 
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konstekstualiserende forklaringskraft, da den er med til at sætte gamingprakisissen ind i en 

hverdagslig ramme. Vi skal derfor belyse denne hverdagspraksis mere indgående nedenfor. 

 

4.5.1 Børn, job og parforhold 
Af de mange forskellige aktiviteter og opgaver som er formende for informanternes hverdag, 

er der et fælles element som står frem: Fraværet af små børn.28 I en hverdagslivsoptik 

betyder fraværet af børn netop også fraværet af en forældrepraksis og hermed mindst et 

element mindre at jonglere med og indpasse i hverdagen. Hermed frigøres der tid, som kan 

bruges på andre ting, som f.eks. computerspil.  

 

Sharons introduktion, ikke bare til MMORPGs men til computerspil i almindelighed, skete 

gennem hendes forældrerolle:  

 
But I was not really a big gamer apart from playing with the children on their consoles […] Yeah, as I 
said, before World of Warcraft I did not really play on the PC at all. Didn’t have a clue about PCs in 
general. I did play Final Fantasy on PlayStation 2… and Silent Hill. Other games, I would play 
anything really with my children (10 + 110).  
 

Et andet strukturerende element i hverdagen er, om man er på arbejdsmarkedet eller ikke. På 

interviewtidspunktet var Morten arbejdsløs og de løse rammer for hans hverdagspraksis 

(ingen børn og intet job) gjorde dagligdagens organisering meget fleksibel. Han kunne spille 

computer, når han ville, hvilket betød han ofte gik i seng kl. 4 om morgenen og sov til midt på 

eftermiddagen. Lykke, som også er arbejdsløs, har præcis samme fleksibilitet i sin hverdag, 

hvilket betyder, at hun først kommer i seng kl. 4 om natten nogle gange (460). Dette er ikke 

uproblematisk, som både Morten og Lykke fortæller. De føler sig begge tvungen til nogle 

gange at gå i seng på samme tid som deres respektive partnere, for som Lykke siger: 

”Thomas er blevet så gammel nu, at han kan ikke falde i søvn hvis min computer den står og 

kører: ’Kan du ikke godt komme i seng nu?’” (465). Gamingpraksissen skal med andre ord 

                                                        
28 Thomas og Sharon er de to eneste som har børn: Thomas har to børn fra et tidligere forhold, men ser dem 
ikke og Sharons mindste er 10 år og passes mest af sine ældre søskende.  
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tilpasses og koordineres i forhold til andre praksisser, hvilket for parinterviewets deltagere 

især er parforhold.  

 

Job eller mangel på samme fungerer med andre ord både befordrende og begrænsende for 

computerspil. Lykke fortæller således: ”Jeg har så leget lidt med min warlock engang imellem 

når Thomas var på arbejde” (414). Tina begyndte først rigtigt at spille på et tidspunkt, hvor 

hun var ledig og Thomas arbejdede, da hun derfor havde adgang til Martins computer (92). 

Nessa fortæller samme historie: Hun begyndte at spille computerspil “in June 2005 and I just 

finished school at the time and had nothing to do for the summer” (129). Igen er det fraværet 

af et job – her en sommerferie fra studierne – og dermed en ændring af den normale 

hverdagspraksis, som fik hende i gang med at spille computerspil. Kirstens fortælling er et 

ekko af ovenstående kvinders fortælling:  
 

I lost my job… I got made redundant. I had only been in the job a few months and I was lucky, they 
actually gave me a very big pay off. So I decided… you know I hadn’t done university, Id gone straight 
from 16 into work… so I decided to take the time to just take a break. I had enough money behind me 
to pay the mortgage and keep it going and everything. So I just thought Id take a random 4 months off 
work… and in those 4 months I started playing the game a bit more when I wasn’t out and about 
cause I had to conserve money and everything (123). 
 

Job er et centralt og strukturerende element for informanternes hverdagspraksis, og en 

ændring af denne hverdagspraksis åbner op for andre aktiviteter og andre praksisser som 

f.eks. computerspil. Ovenstående fortællinger om hverdagsliv og gaming fortæller en anden 

historie også: Kvindernes brug af computerspil, deres gaming, sker som en konsekvens eller 

effekt af andre faktorer, som penge, parforhold, børn, kedsomhed eller arbejdsløshed. 

Gaming for kvinderne er ikke et aktivt tilvalg, men en effekt af andre kontekstuelle faktorer. I 

modsætning til kvinder, så er mændene – både i parinterviewet og i mandeinterviewet – 

særdeles opsøgende i forhold til computerspil: De privilegerer det som et aktivt tilvalg som 

ofte får forrang over andre aktiviteter som f.eks. parforhold, familiebesøg og fritidsaktiviteter.  

 

Den grundlæggende forskel er, at mændene forstår og omtaler sig selv eksplicit som gamere. 

Som tidligere beskrevet er de bevidste om kommende spil, vidende om spiluniversernes 
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mytologi og/eller tidligere og kommende computerspil og har alle en omfattende erfaring med 

forskellige computerspil: Mændenes forhold til spillet er et aktivt og opsøgende tilvalg af spillet 

for spillets egen skyld. Dette tilvalg kan vi spore på tværs af uddannelsesniveau, også den 

højtuddannede Dennis forklarer, hvorledes han og andre i guilden “have been playing 

together for 5 years and we actually took time off from work so we could play together 

because we like that” (219). Ovenstående eksempel med Dennis og hans venner peger på, at 

computerspil i visse tilfælde kan blive så vigtig for nogle af mændene, at den bliver 

forankrende for deres hverdag, ikke omvendt.  

 
Hverdagsperspektivet lader sig sammenlæse med et andet teoretisk perspektiv, nemlig 

praksisteori. Begge disse er med til at flytter vægten i en analyse væk fra en medie- og 

teknologicentreret forståelse af computeren og afslutningsvist brede perspektivet ud i et 

hverdagsligt brugsperspektiv. 

 

4.5.2 Et praksisteoretisk perspektiv på gaming 
Praksisteori er bedst forstået som en familie af teorier, en sammenlæsning af forskellige 

tænkers teorier. Den første generation af praksisteoretikere (Bourdieu, 1977; Certeau, Giard, 

& Mayol, 1984; Foucault, 1977; Giddens, 1984) lagde det teoretiske fundament til, hvad vi i 

dag bredt forstår som praksisteori. Anden generation af praksisteoretikere tager 

udgangspunkt i disse og kommer løbende med revisioner, specificeringer og udbygninger af 

dette første fundament til praksisteorien. To centrale teoretiker i denne sammenhæng er 

Theodore Schatzki (Schatzki, 2002, 2003) og Andreas Reckwitz (Reckwitz, 2002). 

Praksisteorier er hverken individualistiske eller holistiske. De beskriver social organisering 

som båres af praksisser, der består af både doings og sayings, hvilket betyder, at en analyse 

både må være opmærksom på den givne aktivitet i praksissen (doings) og dens 

repræsentationer, hvordan udøverne forstår denne aktivitet (sayings). Forholdet mellem 

doings og sayings angiver den måde en praksis hænger sammen på – en neksus.  

 
Enhver given praksis eksisterer i overlappende og sammenhængende forbindelser med 

andre praksisser, hvorfor ændringerne i disse andre, omkringliggende praksisser også 
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indvirker på de øvrige praksisser. Herved er der mulighed for at de forskellige praksisser kan 

indgå i relationer med andre i en konstant vekselvirkning af lån, innovationer og efterligning. 

Det vi har med at gøre er med andre ord et åbent felt som krydses af forskellige former for 

praksisser:  
 

What is more, practices, arrangements, and practice-arrangement meshes are intricately interlaced, 
forming, among other things, nets of meshes and confederations of nets. And at their widest expanse, 
they form an immensely complex overall nexus of practices and arrangements that connect, overlap, 
and interpenetrate in a labyrinthine, unsystematic, and contingent fashion (Schatzki, 2003, p. 195).  
 
 

For at kunne differentiere mellem forskellige overlappende praksisser, skelner Schatzki 

mellem tre niveauer i en praksis (Schatzki, 2002). En praksis består således af: 1) Konkrete 

aktiviteter (”doings and sayings”). En sådan gruppe af konkrete aktiviteter kan forme: 2) 

Opgaver og kombinationen af opgaver indenfor den samme type af praksis kan slutteligt 

skabe: 3) Et projekt. Et sådan projekt kunne være, at afstemme og koordinere de mange 

forskellige modsatrettede opgaver som hverdagen indeholder. 

 

4.5.3 En meningsgivende praksis i hverdagen 
Den måde informanterne inddrager andre medier i relation til computerspillet og den måde de 

forstår deres aktiviteter omkring computeren og computerspillet på, indikerer at deres 

specifikke computerspilsdomæne fungere som et knudepunkt af skærende praksisser: 

Sharon og Kirsten bruger talentprogrammer i tv som en måde at være sammen på mens de 

spiller computer, hvilket for dem skaber en følelse af at være sammen om noget andet og 

noget mere end blot spillet. At det sociale samvær er en vigtig funktion ved mediebrugen 

bliver ligeledes tydelig i parinterviewet. Her har de tre alle har arrangeret deres fysiske set-up 

af computerne i samme rum, ved siden af hinanden. Følgende samtale kvinderne imellem er 

eksemplarisk for, hvordan de forstår og anvender computeren i relation til denne måde at 

være sammen på: 

 
Line: Jamen jeg fattede jo ikke førhen hvad det spil gik ud på, hvordan fanden man kunne bruge så 
mange timer på at… kigge ind i sådan en skærm. 
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Lykke: Jamen, mine forældre har spurgt mig hvorfor vi ikke tilbragte noget mere tid sammen med at se 
noget fjernsyn eller et eller andet… 
 
Line: jamen det er da det samme. 
 
Lykke: Der er da det samme! [Andre: ja] Om vi sidder i sofaen og ser fjernsyn eller om vi sidder ved 
computeren, sammen og spiller – jeg kan ikke se hvad forskellen den er…. (518-521) 
  

Tidligere havde parrene svært ved at balancere forholdet mellem computerspil og parforhold 

– oftest fordi mændene brugte for meget tid på netop computerspillet, en aktivitet som 

kvinderne ikke var en del af og derfor ikke forstod. Efter kvinderne begyndte at spille blev 

spillet en fælles aktivitet – de ’gør’ med andre ord computerspil, parforhold og køn på én og 

samme tid. Computeren fungerer her som et konkret objekt eller teknologi i fælles praksis, 

nemlig parforhold. Ser vi på den måde parrene omtaler og forstår deres computerspil, så er 

det interessant, hvorledes de italesætter det som partid sammen, som hygge i sofaen foran 

fjernsynet. Thomas beskriver sin og Lykkes fælles gaming på følgende måde – som et 

biografbesøg: 

 
Man kan sammenligne det med… lidt kan man godt sammenligne det med man skal ind at se en 
helaftensfilm i biografen...[…] … Du skal have dine popcorn med, du skal have din sodavand med, du 
skal helst tisse, for det er en 2 ½ - 3timer vi snakker om her… du skal lige nå at ryge… du må ikke 
ryge derinde.. du skal huske at slukke din mobil… det kunne jo være forældrene ringede og det gider 
vi ikke […]. Alle de der ting, det er ligesom en go’ gang biograftur altså… (339-341) 
 

Eksemplerne ovenfor fremhæver mulighederne ved en praksisteoretisk tilgang: Snarere end 

at være en ny og unik praksis, så trækker parrenes gaming i udpræget grad på nogle af de 

samme elementer som biografturen (popcorn og sodavand) og konkrete aktiviteter (huske at 

tisse af og ryge, slukke for mobilen). Disse aktiviteter udgør tilsammen en opgave (at sørge 

for, at man sidder uforstyrret i den periode en given spilsession varer). Kombinationen af 

opgaver indenfor den samme praksis kan skabe et projekt (at afstemme og koordinere 

parforhold i forhold til andre praksisser). Computeren har med andre ord skabt en ny ramme 

om ”det at være sammen”, om deres parforhold. Integrationen af et nyt materielt element 

(computeren) har bidraget til hvad vi kan betegne som en rekonstituering af praksissen ”at 

gøre parforhold sammen”, som nu foregår omkring computeren frem for ældre medier som tv 

eller film. Ydermere peger denne rekonstituering på, at computeren som medie har overtaget 
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disse ældre mediers sociale funktion og brugskontekst indenfor rammerne af dagligdagen; 

det er via og omkring computeren de bruger tid sammen.  

 

Den daglige planlægning, koordinering og forhandling af forskellige domæner, genrer og 

praksisser er en central del af mine informanters gaming-praksis – især i relation til 

hverdagens mange andre elementer. Dette ekspliciteres af Thomas fra parfokusgruppen, når 

han fortæller: 

 
Man vil godt havde det hele til at være i én helhed og man vil godt havde det til at køre i samme 
retning og man ved... fra andre man har snakket med på det ene eller andet program… at, kører det 
ikke i samme retning så er der en vis sandsynlighed for at den der vægtskål den ikke går (106). 
 

At få ”det hele til at være én helhed” og få det ”til at køre i samme retning”, som Thomas 

udtrykker det, er lige præcis at koordinere aktiviteter og praksisser, så de tilsammen former et 

projekt i Reckwitzs forstand. Parrenes projekt er at samle forskellige praksisser (parforhold og 

computerspil) under samme. Det er en meningsgivende strategi for dem, det samler og 

indordner og tillader dem at bruge og forstå samværet og interaktionen i og omkring spillet 

som både en del af gaming men også en del af deres parforhold.  
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5.0 Opsamling og metoderefleksion  
Udgangspunktet for forskningsprojektet har været at undersøge hvorfor og hvordan folk spiller 

WoW samt søge at begrebsliggøre dette i en genrekontekst. Projektet har bestået delvis af en 

teoretisk undersøgelse af fantasy som genre og spilpraksis, og delvis en empirisk 

undersøgelse af det samme, med fokus på hvordan køn, hverdag og computerspil, er 

forbundet. 

 

Undersøgelsens hovedresultater 

Første del af afhandlingen argumenterer for at forstå WoW som en del af en bredere 

fantasymatrice. Gennem en genrehistorisk gennemgang og en tværmedial analyse af 

fantasygenrens historiske fremkomst, argumenterer jeg for, at fantasy ikke skal forstås som 

taksonomisk definition – men derimod som funktion. Fantasy fungerer ved at opbygge 

verdener, som kan udforskes og ikke mindst opleves. At konceptualisere fantasygenren i 

forlængelse af hvad genren gør, dens funktion, indskriver WoW som et specifikt spil i en 

større fantasymediematrice. Genrebegrebet er således åbent overfor det faktum, at 

forskellige medietekster opfattes, anvendes og forstås forskellige alt afhængigt af, hvem som 

bruger dem. Begrebet ’genre’ har en analytisk fordel over ’medie’ i denne optik: Det er et langt 

mere dynamisk og fleksibelt begreb, som netop er åbent for de åbne og omskiftende 

kontekster, mediekonsumeringen kan foregå i for forskellige mediebrugere. Første del af 

projektet har haft til formål, at konstruere en række teoretisk trædesten, som identificerer 

fantasys genretræk på tværs af medier – og herigennem fremskrive genrens funktionsmodus; 

worldbuilding og det oplevelsespotentiale af worldness denne skaber. Worldness forstås 

hermed som en grundlæggende oplevelseskvalitet ved fantasy. Denne ganske omfattende 

teoretiske fremskrivning af fantasygenren skal ses som et udtryk for projektets eksplorative 

tilgang. Jeg vidste med andre ord ikke præcist, hvad jeg ledte efter da påbegyndte projektet, 

hvorfor jeg satte meget brede rammer fra starten af.  

 

Projektets anden del består af en kvalitativ interviewundersøgelse baseret på tre 
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fokusgruppeinterviews med computerspillere. Det har vist sig mindre produktivt at spørge 

interviewdeltagerne direkte til genreforståelse, hvorfor det har været langt mere givende at få 

deltagerne til at fortælle om deres hverdagslige mediebrug og om medie- og 

genrepræferencer i forlængelse af smag og afsmag. Den teoretiske forståelse af 

fantasygenren jeg har fremskrevet i første del af afhandlingen, fungerede som afsæt i de tre 

interviews jeg efterfølgende foretog. Genrens oplevelsesdimension har efterfølgende kunne 

kvalificeres og spørges ind til i kvalitative interviewundersøgelser. Det første interview 

(parinteviewet) producerede en række oplevelses- og brugsfortællinger blandt 

interviewdeltagerne. Interviewet udpegede to matricer som var rammesættende for 

deltagernes gaming: For de første orienterede de sig, på forskellig vis, mod en overordnet 

fantasymatrice: Fantasygenren var gennemgående i deres genrevalg, især i 

computerspilsregi. Undersøgelsen fandt ikke en forskel i hvordan mænd og kvinder spiller, 

deres faktiske gameplay, men derimod en grundlæggende forskel i hvordan de selv oplever, 

forstår og italesætter deres gaming. Den blev tydeligt, gaming for parrene finder sted indenfor 

den heteroseksuelle matrice. Køn trådte altså frem – ikke blot som indholdskategori, men 

også som interaktionsform. Fokusgruppeinteraktionen gav et indblik i hvordan parrene 

forhandler og performer deres kønsroller i relation til hinanden under selve interviewet. Hertil 

kommer, at kvinderne til tider forsvinder helt ud af interviewet – dette på trods af, at de er lige 

så engagerede og bruger lige så meget tid på spillet som mændene gør. Parinterviewet var 

med andre ord med til at usynliggøre kvinderne i datamaterialet og synliggøre den 

heteroseksuelle matrice, der producerer bestemte kønsfortællinger i interviewet og helt 

undertrykker andre.  

 

På tværs af de tre interviews er der en række faktorer som varierer, som f.eks. tid brugt på 

spillet, uddannelsesniveau, nationalitet, køn og par/ikke-par. Dorte Marie Søndergaard har 

argumenteret for, at køn kan være svært at få øje på, netop fordi kategorien ofte 

fragmenteres og sammenfalder med en række andre kategorier som f.eks. alder, social 

klasse, nationalitet osv. (Søndergaard, 2006). Det er her en metodisk pointe, at på trods af 

disse mange varierende faktorer de tre interviews imellem, så er køn det gennemgående 

skæringspunkt i alle tre interviews, hvorfor kategorien får analytisk prægnans.   
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Deltagerne i mandeinterviewet fortæller i forlængelse af de medieprodukter, de genrer og de 

computerspil de engagerer sig i og orienterer sig efter, mens kvindeinterviewets fortællinger 

er af langt mere personlig og livshistorisk karakter. Mændenes selvfremstilling dukker frem 

som mediebrugsfortællinger, mens kvindernes mediebrug dukker frem som 

identitetsfortællinger.  

 

Afhandlingens overordnede argument er, at gaming er en spilaktivitet, der er defineret, ikke 

alene eller primært af spillet selv, ej heller af interaktionen mellem spillet og spilleren, men i 

en bredere optik: Gennem dynamikker som både rammesætter og producerer gaming. som 

en aktivitet. Det er dynamikker projektet har begrebsliggjort som i forlængelse af genre 

(genrepræferencer, individuel genrehistorik genresmagskoder m.m.), men også i forlænglse 

af køn og identitet: Køns- og identitetspositioner er til stadighed noget som (re)produceres og 

ikke bare er altid allerede givet i form af statiske indholdskategorier. Slutteligt, så er gaming 

en ganske hverdagslig aktivitet, på linje med en række andre hverdagslige praktikaliteter: Den  

forstås netop også som noget sådan for deltagerne i dette projekt.   

 

Afhandlingen har således søgt at beskrive hvordan oplevelsen af worldness i et spil som 

WoW kan forstås som både betinget af og forankret i de ovenfor beskrevne tre felter: Genre, 

køn og hverdagsliv:  
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Metodekritiske refleksioner 
De metodiske og teoretiske valg, som er blevet truffet undervejs, er af afgørende betydning 

for de efterfølgende analyser og er med til at bestemme hvad der er muligt at få øje på i det 

empiriske materiale. Andre prioriteringer ville udstukket andre retninger for afhandlingen og 

dermed også produceret andre indsigter.  

 

Det metodiske design har ændret sig fra første til de to næste interviews, som et resultat af de 

metodiske indsigter parinterviewet har bibragt. For at få kvinderne i tale valgte jeg at 

kønsopdele de to næste interviews – i form af et mandeinterview og et kvindeinterview. 

Denne ændring – fra par til ikke-par – var motiveret af, at jeg ønskede at få især kvinderne 

men også mændene i tale udenfor den heteroseksuelle matrice, for herigennem at se hvilke 

fortællinger og oplevelser der dukker frem. Ændringen i interviewdesignet har gjort det svært 

at sammenligne på tværs af interviewene, da det er forskellige emner som deltagerne 

diskuterer og omtaler i de enkelte interviews. Interviewmaterialet er således at betragte som 

tre forskellige interviewkontekster, som også giver forskellig input.  

 

Jeg har, i den analytiske fremstilling af de tre interviews, søgt at bibeholde en forståelse af det 

empiriske materiales dybde og bredde, og de forskellige nuancer som findes i hvert af 
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interviewene. Det er en både analytisk og metodisk pointe, at man ved at kombinere 

forskellige interviewdesigns og –metoder kan belyse forskellige aspekter ved samme 

fænomen. Undersøgelsen viser f.eks. at deltagerne i mandeinterviewet ikke italesætter køn, 

de ’gør’ det bare. Det har ikke været muligt at sammenligne de tre interviews på alle punkter, 

hvilket kan siges at være en begrænsning af afhandlingens udsigelseskraft. For eksempel har 

de empiriske data ikke kunnet forklare præcis hvilken betydning spilhistorikken har for 

kvindernes genreforståelse, da kvinderne ganske enkelt ikke fortæller om dette.  

 

Perspektiver  

Projektet skriver sig ind i, hvad Nick Couldry har betegnet som et nye paradigme i 

medieforskningen. I artiklen ”Theorizing Media as Practice” argumenterer han for vigtigheden 

af, at 

 
decentre media research from the study of media texts or production structures (important though 
these are) and to redirect it onto the study of the open-ended range of practices focused directly or 
indirectly on media (Couldry, 2004, p. 117) 
 

I stedet for at se på hvad medier (tekster, teknologier, industrielle strukturer) gør ved 

mennesker, eller hvad mennesker ’gør med’ medietekster som aktive modtagere så 

argumenter Couldry for at se på hvad mennesker gør i relation til medier, hvordan de 

anvender medier til at skabe tilhør og smagsbestemt engagement (Couldry, Livingstone, & 

Markham, 2007). Med andre ord, at se medier nedfældet i et netværk af sammenvævede 

praksisser. At se på computerspil som og i relation til praksisser involverer ikke blot et blik på 

forbrug af computerspil (at spille computerspil som en praksis), men også hvordan 

computerspilsaktiviteten er relateret til andre aktiviteter, andre medier og hvordan den socialt 

er organiseret. At undersøge computerspil og gaming i lyset af praksisteorien er et forsøg på 

at belyse en stadig overset område indenfor computerspilsforskningen eftersom der ”to date 

[…] have been few theorizations that fully consider the social location of gaming within 

patterns of everyday life”  (Gosling & Crawford, 2011, p. 136). Dette nye paradigme som 

Couldry skitserer, er fleksibelt nok til at kunne favne den kønsteoretiske forståelse denne 

afhandling har, hvor køn netop også ses som relationelt produceret i vores daglige omgang 
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med f.eks. computerspil. En sådan praksisteoretisk undersøgelse af computerspil placerer sig 

tværfagligt mellem og trækker på både praksisteorien/sociologien, medievidenskaben og 

computerspilsforskningen og kan således bidrage med at etablere nye teoretiske og 

analytiske forbindelser mellem disse.   
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Dansk resumé 
Afhandlingen ”Gamingpraksis: En vidvinkeloptik på computerspil, køn, gerne og hverdagsliv” 

bygger på et eksplorativt studie af hvorfor og hvordan folk spiller computerspil. Med 

udgangspunkt i World of Warcraft – det p.t. mest populære af alle Massively Multiplayer 

Online Role-Playing Games – sætter afhandlingen fokus på oplevelsespotentialet i dette spil i 

lyset af genre i almindelighed og fantasygenren i særdeleshed: Udgangspunktet har været at 

undersøge i hvor høj grad fantasygenren har betydning for folks valg og brug af bestemt 

medieprodukter og hvordan de selv forstår, orienterer sig efter og bruger denne genre.  

 

Projekt bygger på både traditionelle medievidenskabelige metoder og teorier, men inddrager 

undervejs også kønsteori og praksisteoretiske vinkler på computerspilsfeltet. Afhandlingen 

arbejder med to overordnede analytiske og metodiske snitflader – en teoretisk, deduktiv 

fremskrivning og undersøgelse af fantasy som term og som historisk gerne, samt en induktiv, 

kvalitativ undersøgelse af fortællinger om faktiske spilsituationer og –praksisser i form af tre 

kvalitative interviews.  

 

Den første del af afhandlingen tjener som en kritisk fremskrivning, diskussion og 

problematisering af fantasy som genre og genrebegrebet som sådan. Afsnittet konkluderer, at 

problemet med at definere fantasy som genre lige så meget er et grundlæggende 

klassifikationsproblem, altså et problem med hvordan man forstår genre, som det er et 

problem med den specifikke genre fantasy. Genrer er historisk afhængige og skal forstås i 

deres historisk specifikke kontekst, hvorfor jeg fremskriver fantasygenren gennem de tidligere 

inspirationskilder og lokaliserer det historiske punkt, hvor fantasy træder i karakter som genre. 

Herved argumenterer jeg for, at fantasy ikke skal forstås som taksonomisk definition – men 

derimod som funktion, at den ikke blot er noget, men også at den gør noget. 

 

Projektets anden del er de kvalitative undersøgelser af tre fokusgruppeinterviews. Analysen 

af disse interviews har haft en abduktiv karakter, hvor empiri og teori skiftevist er blevet 

inddraget i analysen i arbejdet med at formulere og videreudvikle de teoretiske trædesten 

som blev fremskrevet i projektets første del. Interviewmateriale har vist, at der er langt flere 
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genrer på spil end blot fantasy og at interviewdeltagernes genreforståelse og 

genrepræferencer er dybt sammenfiltrede med en række andre ting, hvoraf køn har vist sig at 

være mest fremtrædende. Det har derfor krævet en gentænkning af genreforståelsen, for 

dette kan blive analytisk brugbart og som er mere fleksibel og modtagelig for bl.a. kønnede 

positioner. Det har ført til en gentænkning af genrebegrebet, hovedsageligt med afsæt i den 

retoriske genretradition: Denne tradition forstår først og fremmest genre som en form for 

social handlen, dvs. som et pragmatisk, performativt, socialt funderet og forhandlet fænomen. 

Genrer opstår med andre ord i deres gøren når de performes eller gennemspilles, som 

retorisk konstruerede fællesskaber. Denne konceptualisering af genrebegrebet åbner op for 

at kunne læse fokusgruppe-interviewsituationerne som netop eksempler på 

genreperformance. Selvom interviewdeltagerne ofte ikke kunne eksplicitere deres 

genreforståelse, så var det dog tydeligt, at de orienterede sig efter genrepræferencer. Men 

hvad der blev tydeligt i interviewmaterialet var, at deres genreopfattelser var tæt 

sammenvævet med kønspositioner i en sådan grad, at de svært lod sig adskille. Jeg har med 

andre ord spurgt til gerne og fået en kønsperformance som svar, hvorfor en 

genreundersøgelse nødvendigvis også må have et udblik til dette kønnede aspekt. Den 

retoriske genreforskning og den socio-kognitive genlæsning af førstnævnte tilbyder en 

genreforståelse som kan medtænke dette kønsaspekt: Både køn og genre forstås her som 

performativt, som gøren hvorfor man, som et analytisk greb, kan begrebsliggøre 

kønspositioner og genre som elementer af samme form for diskursivitet eller performativitet – 

hvad jeg betegner som intersektionaliseret gøren. Herved åbnes der op for en samlæsning af 

den gensidige interaktion disse imellem og en problematisering af den hegemoniske 

kønsdiskurs som omgærder computerspilsfeltet.  

 

I projektets sidste del bredes perspektivet yderligere ud i form af et hverdagsperspektiv. 

Fremskrivningen af en praksisteoretisk ramme danner afsæt for en undersøgelse af 

interviewdeltagernes hverdagsliv og de meningsgivende praksisser som finder sted heri. 

Dette afsnit er en vidvinkelanalyse af hverdagens mange enkeltelementer, domæner og 

domæneroller man fagligt navigerer mellem. Jeg argumenterer her for, at omgangen med 

medier og den konkrete mediebrug fungere som dele af flere forskellige habituerede og 
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dagligdags praksisser. Gennem disse praksisteoretiske analyser af hverdagens mange 

enkeltelementer, har intentionen været at samle mange af de tråde som er blevet taget op i 

løbet af afhandlingens mange sider.  

 

Afhandlingens centrale argument er, at gaming er en spilaktivitet, der er defineret, ikke alene 

eller primært af spillet selv, ej heller af interaktionen mellem spillet og spilleren, men i en 

bredere optik: Gennem de dynamikker i og gennem hvilke gaming finder sted, forhandles og 

opleves. Det er dynamikker som kan begrebsliggøres i forlængelse af gerne 

(genrepræferencer, individuel genrehistorik genresmagskoder m.m.), men også et felt hvori 

køn og kønspositioner til stadighed (re)produceres og ikke bare er altid allerede givet i form af 

statiske, monolitiske indholdskategorier. Min pointe er, at gaming skal rekonceptualiseres, 

ikke i relation til hvad spillet tilbyder spilleren, men som en kønnet, social og kontekstuel 

aktivitet, indrammet af og muliggjort gennem tekno-sociale og dagligdags praksisser. Både 

cultural studies og den receptionsanalytiske medieforskning har peget på vigtigheden af, at 

undersøge hvordan receptionen af medietekster altid sker i konteksten af hverdagslivet. 

Således også med den social konstruktion af gaming: Denne finder sted i og som 

hverdagslivets kontekst, i domesticerede strukturer og fritidsaktiviteter med alt hvad der hører 

med til disse. Computerspil føjer sig ind i strukturen af allerede etablerede praksisser på 

samme tid som de er med til at ombryde disse og skabe nye.  
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English Summary 
This PhD thesis is entitled “Gaming practice: A wide-angle lens on computer games, gender, 

genre and everyday life” and is an explorative study of how and why people play computer 

games. Using World of Warcraft as a springboard – the currently most popular Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game – this project focuses on the experience facilitating 

potential of genres, most notably the fantasy genre: To what extent do the fantasy genre act 

upon peoples choice and use of certain media products and how do people themselves make 

sense of and use this genre? 

 

This project uses both traditional methods and theories from media studies, but also draws on 

sociological analysis of everyday life, gender theory and practice theoretical literature and 

applies this on computer games. The dissertation is structured along two overarching 

analytically and methodologically lines – a theoretical, deductive examination and discussion 

of the term fantasy and the historically situated genre of fantasy – as well as an inductive, 

qualitative examination of actual gaming sessions and practices, based on three focus group 

interviews. 

 

The first part of the thesis servers as a critical discussion and examination of both the fantasy 

genre as such and of the concept of genre itself. I conclude that the problems with defining 

fantasy as a genre is as much a problem of classificatory demarcation i.e. the notion of genre 

as it is with the specific fantasy genre. In light of the fact, that genres always are historically 

dependent and must be understood in their historical context, I examine the antecedents of 

the fantasy genre and argue for at specific point in history, where the fantasy genre is born as 

a genre. I thus argue that the fantasy genre is not to be understood as a taxonomical 

definition, but as a function: the genre is but it also acts, it does something.    

 

The second part of my project is a qualitative study of three focus group interviews. The 

analysis has followed an abductive research strategy: The analytical work simultaneously 

draws on empirical findings and the theoretical observations from the first part to develop 
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valid analytical observations. The empirical material has shown that there a re far more 

genres in play then just fantasy and my informants understanding and preference of genre 

are deeply entangled with a wide range of other matters, of which gender is most 

pronounced. In order to accommodate this finding, a rethinking of genre is needed. The 

rhetorical tradition of genre analysis provides a basis for this: This tradition conceptualizes 

genre as a form of social action, that is a pragmatically, performative and socially founded 

phenomena. Genres only come into being when they are enacted or performed, as 

rhetorically constructed communities. This conceptualization of genre functions as a 

framework for analyzing the focus group interviews as an enactment of genre. Even though 

the informants had much difficulty with articulating their understanding of genre, the genres 

nevertheless functioned as points of reference for what they likes and dislikes. But what also 

became clear in working with the interviews was, that these genre preferences and 

understandings of genre were enmeshed with highly gendered positions to such an extend, 

that the two were hard to separate. I asked about genre and got a gender performance in 

reply. This just accentuates that fact that a thorough examination of genre needs to 

incorporate this aspect of gender. The rhetorical genre tradition and socio-cognitive reiteration 

of the former offers an understanding of genre flexible enough to embrace this. Here both 

genre as well as gender is understood as performative acts, of doings, whereby we can 

conceptualize both gendered positions and genre as elements or aspects of the same 

discursivity or performativity – as “intersectionalized doings”. This analytical move opens for 

an understanding of both genre and gender as mutually dependant – a move that is well 

suited for deconstructing the hegemonic gender discourse surrounding computer games.   

 

The last part of the project widens the perspective even more by examining computer games 

and gaming in a perspective of everyday life. Through practice theory I construct an analytical 

framework through which the informants everyday life and sense making practices can be 

scrutinized. I adopt a wide-angle perspective on the elements of everyday life, domains, and 

domain-roles used in navigating our everyday life. I argue that the use of media and the 

specific engagement in media functions as part of many different, habituated and everyday 

practices used in an effort of holding everything together. These practice theoretical analysis 
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further serves as an assemblage of the many different parts discussed throughout the thesis.  

 

The central argument of this thesis is that gaming is an activity defined by, not solely or 

primarily by the game itself, nor by the interaction between the game and the gamer, but in a 

much wider optics: Through the dynamics in and through which gaming takes place, are 

negotiated and experienced. These dynamics can be articulated and conceptualized in lines 

of genre (genre preferences, individual genre history, taste codes etc.), but also a matrix 

where gender and gender roles continuously are (re)produced and not just always already 

given as static, monolithic categories. My point is, that gaming needs to be rethought and 

reconceptualized not only to what the game has to offer the gamers, but as a gendered, 

social and contextual activity, framed by and made possible through techno-social and 

everyday practices. Both cultural studies and reception theory points to the crucial 

understanding of how the reception of media texts always takes place in the context of 

everyday life. Thus with the social construction of gaming: This happens in and through 

everyday life, in domestic structures and leisure activities and all that this entails. Gaming 

weaves into the structure of already established practices as well as it restructures these and 

form new ones.  
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