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1. Inledning 
 

Jag fick min inspiration till att skriva uppsatsen när jag såg filmen Avatar.1 Avatar bygger på 

en konflikt mellan människans och naturfolket Na’vis natursyn, på planeten Pandora. Filmens 

budskap kändes väldigt relevant för mig gällande vår världs konflikter om den globala 

uppvärmningen och miljön, samt processen att överföra ett medvetande till en annan värld. 

Människorna i filmen kan anta Na’vi folkets fysiska skepnad med hjälp utav en maskin. Den 

reinkarnerar deras medvetande till en ”värdkropp”, (en avatar), som gör att de kan besöka 

Pandora. Genom denna process så får människan möjlighet att utforska Na’vi folkets värld, 

vilket ger dem kunskap om stamfolkets kultur och miljö. Jag drog snabbt paralleller med 

föreställningen om att reinkarneras till en avatar och den uppkoppling som sker i vår värld, då 

vi ansluter till Internets virtuella världar, samt tillexempel filmen Matrix. Reinkarnationen kan 

liknas med skepnadsskiftare, med undantaget att det endast är medvetandet som överförs 

och kroppen förblir kvar i en slags kuvös. Om den inkarnerade avataren erhåller fysisk skada 

så tar även den mänskliga kroppen i kuvösen skada. Användaren påverkas alltså genom sin 

avatar, av det som sker när han eller hon integrerar med miljön och olika livsformer på 

Pandora.  

 

Filmen Avatar är på sätt och vis en alternativ värld och en föreställning om hur vi skulle vilja 

uppleva vår verkliga värld. Samtidigt handlar Avatar om den nya möjligheten att anta en sann 

fysisk gestalt. Detta går i konflikt med våra virtuella världar, där kroppen(avataren) 

användaren reinkarneras i, inte kan använda alla sina sinnen. Vi kan varken känna, lukta, 

smaka och röra oss i virtuella miljöer på samma sätt som i verkligheten. Vi inte kan alltså inte 

anta en ”sann” fysisk gestalt i virtuella världar. Det finns både fördelar och nackdelar med 

detta. Vi kan lättare bli tagna för ”den vi är” genom att lämna vår fysiska kropp ”hemma” och 

endast visa upp vårat ”jag”. Den identitet vi skapar online kan däremot vara en annan än den 

vi utger oss för i verkligheten och vi kan då uppleva oss betydelselösa i den verkliga världen, 

då vi inte vågar vara vårt sanna jag, samma person ”utåt” för andra människor som vi är 

online. Även om vi nu skulle kunna anta en fysisk form i den virtuella världen och uppleva 

mera med våra sinnen, genom avataren, (vilket troligen blir allt möjligare i framtiden), skulle 

vi ändå stöta på konflikter mellan den verkliga världen och virtuella världen.  

I dag är Internet, även så kallade cyberrymden, världens största datornätverk, en global 

mötesplats för miljoner av människor. Vi kan inte anta en annan ”fysisk” form, men erhålla ett 

                                                           
1
 Avatar, 2009. För mer information om filmen: http://www.imdb.com/title/tt0499549/ (2010-05-05) 

http://www.imdb.com/title/tt0499549/
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simulerat utseende. Jag skulle vilja uttrycka mig så att vi genom den virtuella världen kan 

länka vårt medvetande till den virtuella världen, tillexempel i ett dataspel och precis som i 

filmen Avatar. Vi befinner oss fortfarande hemma bakom dataskärmen, men mentalt i spelet 

eller den virtuella världen. Mia Lövheim talar om att vi befinner oss i en ”offentlig katedral för 

medvetandet” när vi kopplar upp oss till internet. 2 Hon menar även att det som sker i den 

virtuella världen är något verkligt som sker3 och hon betonar hur svårt det är att dra en gräns 

mellan cyberspace och den fysiska världen.4 Samspelet mellan den virtuella och verkliga 

världen är komplext. Liksom Na’vi folkets världsträd, har internet ovärderlig information som 

görs lättillgänglig för många människor. Båda folkens nätverk är väldigt sårbara. Författaren 

och journalisten Margaret Wertheims ser likheter mellan när vi befinner oss som sökare i 

cyberspace och den kristna kyrkans dualistiska syn på kroppen som fanns under medeltiden, 

mellan kroppen och själen. 

 

När vi kommunicerar på nätet är vi frigjorda från kroppen och det är snarare ”själar” som 

samtalar än fysiska varelser. Människans intresse av att söka sig ut i cyberspace orsakas 

av andliga och religiösa behov. I cyberspace ser man möjligheten att bygga ett nytt 

paradis, frigjort från jordiska bekymmer.
5
   

Jag tänkte inleda min forskning med några frågor som jag anser är värda att fundera på 

under läsningen. Om vi antar att vi enbart skulle leva i virtuella världar, hur skulle dessa 

världar då se ut? kommer de verkligen vara så annorlunda jämfört med vår värld? Kan de 

virtuella världarna ge oss insikt och kunskap i hur vi kan förändra vår värld till det bättre, eller 

är dessa världar vår framtid, då vi övergett vår värld för att bara existera i den virtuella?  

Vi kan förutse och lära oss mycket av vår historia och på så vis undvika att saker 

återupprepas, men i virtuella världar sker just detta, vår historia återupprepar sig själv. Vi 

skapar virtuella världar med målet att bli så lik vår egen värld som möjligt, trots att vi har den 

rakt framför ögonen. Varför? De virtuella världar som skapas bygger på kunskap om vår 

egen civilisation och oavsett om vi spelar i första, andra eller tredje persons perspektiv så är 

det upplevelsen hos oss själva som är det centrala i avgörandet och definitionen av hur 

verklig själva upplevelsen är. I kölvattnet till en ny teknisk utveckling som ständigt avancerar, 

är kanske inte den intressanta frågan att ställa hur virtuella världar kommer att se ut i 

framtiden, då det är omöjligt att säga säkert, utan hur vill vi skapa och uppleva vår framtid 

                                                           
2
 Lövheim 2007, s. 51 

3
 Lövheim 2007, s. 225 

4
 Lövheim 2007, s. 21 

5
 Berggren, Sandell, Koppfeldt, 2005, s. 36-37 
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och leva våra liv i virtuella världar. När våra sinnen kan likställa upplevelsen av en gudstjänst 

i den virtuella och verkliga världen, vilken gudstjänst kommer du då välja att besöka?  

Då jag omöjligt kan besvara alla dessa frågor i denna uppsats så har jag valt att besvara de 

jag anser mest intressant. Jag kommer att fokusera på människans roll/ avatarens i virtuella 

världar och i samspelet med vår värld, för att försöka förstå varför vi söker svar på 

existentiella och andliga frågor i cyberrymden, i konstruerade virtuella världar, istället för i vår 

egen värld? Är vi likna benägna och har vi samma möjlighet att hitta svar på våra frågor här 

som där? Är virtuella världar sfärer i en sakraliserad rymd, medan vår värld sekulariseras allt 

mer?  

Jag vill tacka min handledare  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Jag har valt att inrikta uppsatsen om religion och virtuella världar på frågan om huruvida 

virtuella världar är sakraliserade. Är de en källa till information och utbyte av religion, medan 

vår värld paradoxalt blir allt mer sekulariserad? Min huvudfråga är med andra ord Är virtuella 

världar sfärer i en sakraliserad rymd, (en stor spirituell ”marknadsplats”) medan vår värld sekulariseras 

allt mer? 

Jag kommer även studera samspelet mellan vår och den virtuella världen i religiösa 

sammanhang och människans/avatarens religiösa roll. Jag har valt att studera onlinespelen 

World of Warcraft och Final Fantasy XI, då de är två av de större onlinespelen idag, av 

mmorpg spel. Jag har avgränsat mig till att göra en jämförande analys av två skapelsemyter i 

dessa onlinespel. Den här uppsatsen kommer alltså ur ett religionsvetenskapligt perspektiv 

granska virtuella världar och religionens roll i samspelet mellan vår värld och den virtuella. 

Detta område verkar delvis outforskat inom religionsvetenskap och väldigt intressant och 

aktuellt. 

Eftersom många onlinespel idag har ett så stort antal medlemmar och så stor dragningskraft, 

så anser jag det är väldigt intressant att studera fenomenet. Varför söker sig så många 

användare till spelen och hur de lever där? En annan aspekt av detta är att studera 

religionen i spelen. Alla användare/spelare kan inneha en egen religion eller religiösa 

föreställningar utanför spelet eller vara ateister tillexempel. Religion kan existera genom 

deras karaktärer eller i själva handlingen i spelet. När man tror på något kan det tillslut bli 

verkligt. På sätt och vis är onlinespel redan verkliga då de är en del av en annan verklighet. 
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Människor världen över lever sig in och ägnar allt mer tid och skapar en meningsfylld tillvaro i 

sitt liv i spelen. Oavsett om dessa spel i grunden är just rollspel, så är deras uppbyggnad 

intressant att studera samt tillexempel historien i dem. Fundamentalister strävar efter 

grunden i sin religion, att återvända till sin ursprungliga lära. Detta är bara en infallsvinkel att 

titta på när man studerar skapelsemyter i virtuella världar, när nya religioner byggs upp på 

internet i virtuella världar, har då dessa nya skapelsemyter eller återskapas vår världs 

skapelsemyter även dem i virtuella världar?  

Min frågeställning i det här arbetet är: 

 Är virtuella världar sakraliserade? 

 Vad är virtuella världar? 

 Religion i samspelet mellan vår värld och virtuella världar? 

 Vilka likheter och skillnader, förekommer i skapelsemyterna jag studerat? 

 Vilka religiösa föreställningar finns i skapelsemyterna? Hur ser världsbilden, 

gudsbilden ut? 

 Kan spelen liknas vid en religion?  

1.2 Metod och material  

Den litteratur jag har använt mig av har jag gjort ett litteraturstudium av för att besvara min 

frågeställning. Jag har studerat ett antal uppsatser och doktorsavhandlingar och läst litteratur 

och sekundärlitteratur om virtuell religion. Jag har även sökt information på internet i olika 

diskussionsforum och på hemsidor. Jag valde att studera ett antal uppsatser för att få en 

bred bild om virtuella världar och religion, uppsatserna analyserar virtuella världar ur olika 

perspektiv, vilket jag nämner mer om i mitt material. En annan källa är spelens officiella 

hemsidor där jag hämtat skapelsemyterna till spelen.  

Jag valde denna metod för att jag inte kunde få tillgång till informationen på annat sett. Det 

finns begränsad information om ämnet religion och virtuella världar. Den mesta forskningen 

som finns tillgänglig består utav studier av religion och hemsidor och inte virtuella 

verkligheter. Jag hade givetvis kunnat betala ett abonnemang och gjort en fältstudie i spelen 

eller gjort intervjuer med användare av dessa. Då tiden till uppsatsen är begränsad samt 

med tanke på vilka enorma resurser det skulle behövas för att göra en så omfattande studie. 

Speciellt med tanke på att spelen har en så stor mängd användare, så skulle det vara 
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omöjligt att få kvalitativa resultat i en mindre undersökning som denna. Då jag inte spelat 

onlinespel själv ansåg jag mig heller inte vara tillräckligt insatt för att göra en sådan studie. 

Varför jag valde just dessa spel som jag gjort, nämner jag mer om i min uppsats. För denna 

uppsats har jag översiktligt studerat olika metodlitteratur för att förhoppningsvis skapa mig en 

bättre förståelse utav religion och internet. Bland annat böckerna About religion: economies 

of faith in virtual culture, Religion and cyberspace, Virtuell religion: globalisering och Internet 

och Myter om det nordiska: mellan romantik och politik. Boken Fundamentalisternas kamp 

och Ariska idoler: den indoeuropeiska mytologin som ideologi studerade jag närmare för att 

få en djupare förståelse för avatarer i vår nutida värld och i vår historia, men även för att se 

hur några aktuella konflikter ser ut i vårt samhälle och hur de skapats. I vår vardag så finns 

det många bilder på olika makthavare både i tidningar och på internet osv. Ordet avatar har 

flera betydelser som jag går in på närmare i uppsatsen. En innebörd av avatar är i det här 

sammanhanget en liten bild som representerar en person. De två sistnämna böckerna 

öppnar sannerligen ögonen för hur politik och ideologiska motiv kan påverka forskning. Jag 

vill i och med detta klargöra att jag själv aldrig spelat onlinespel och hoppas detta ska ge mig 

mer källkritiska ögon. I och med min analys av spelen har jag insett att min tillgång till 

information om religion i spelen i sig är ganska begränsad då jag inte spelat något av dem 

och inte får en direkt inblick hur religionen gestaltas i själva spelen i design och miljöer eller 

hur religion kommer i uttryck i kommunikationen mellan avatarer. Detta är både en nackdel 

och en fördel då jag kan göra min undersökning utan att påverkas av andras åsikter och 

tankar.  

Eftersom jag i och med min forskning har kommit till insikten att alla individer inte upplever 

dagens värld som ”den verkliga”, så har jag valt att definiera vår värld/dagens värld som den 

verkliga världen i det här sammanhanget och i min uppsats. Virtuella världar definierar jag 

som andra världar eller alternativa världar och skriver oftast ut den virtuella världen för att 

kunna hålla isär begreppen.  

1.3 Källkritik och Tidigare forskning 

 
Jag har valt min litteratur för att få olika teorietiska utgångspunkter och för att kunna besvara 

min frågeställning. Jag har hittat fem stycken uppsatser som berör området virtuella världar 

och temat på min uppsats. Dessa presenterar jag lite kortfattat här nedan. 
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Vad anser du vara en verklighet? Kan en virtuell värld vara en verklighet? 6 av Ljunggren, 

Johanna och Fredriksson, Maria 

Johannas och Marias uppsats handlar om att definiera vad som är verkligt och att besvara 

frågan om en virtuell värld kan vara en verklighet. De har använt sig av spelet world of 

Warcraft för att beskriva deras upplevelse av en alternativ verklighet. Jag anser att de har 

gjort en väldigt intressant undersökning och har ett bra upplägg, de tar upp många bra 

aspekter. De har kommit fram till att privatpersoner ägnar mycket tid till onlinespel och det 

påverkar deras vardag. Detta kan få olika konsekvenser, som ett förlorat socialt kontaktnät. 

Det som lockar i spelet och kvarhåller användare är den sociala biten i spelet menar dem, att 

man kan kommunicera med sina vänner och träffa nya människor när man själv vill.  

Second Life en förlängning av verkligheten av Wiechel, Matilda och Hasslund, Elina 7  

Matilda och Elina menar att Second Life är ett nytt sätt att umgås och en plats för alla, 

oavsett intresse.8 I spelet finns många möjligheter och världen har inga avanceringsnivåer 

eller belöningssystem som till skillnad från andra spel kan orsaka ett beroende. ”Belöningen i 

Second Life är att bygga sociala nätverk och förverkliga digitala drömmar.”
 9
 ”Second Life är ett socialt 

nätverk där du kan resa runt jorden på några timmar, uppleva platser du bara kunnat drömma om 

samt träffa människor av alla nationaliteter.”
10

  Deras projektarbete är uppbyggt i flera mindre 

delar som består av krönikor, reportage och artiklar. Det mesta av deras material bygger på 

deras egna upplevelser i spelet och själva undersökningen skulle kunna göras väldigt 

annorlunda beroende på vem som upplever spelet, vilket dem själva även nämner. 

 

My World of Warcraft: en studie om de komponenter i onlinerollspelet World of Warcraft som 

lockar till deltagande. Av Lindqvist, Anna11   

Annas uppsats påminner en hel del om Johannas och Marias, men Anna fokuserar mer på 

ett sociologiskt perspektiv. Hon tittar på bakomliggande orsaker till att människan vill delta i 

den virtuella gemenskapen i spelet och hur vi blir påverkade. Hon menar att onlinespel inte 

                                                           
6
 Ljunggren och Fredriksson, 2006 (2010-04-28) 

7
Wiechel, Hasslund, 2007, (2010-04-28) 

8
 Wiechel, Hasslund, 2007,s. 2 (2010-04-28) 

9
  Wiechel, Hasslund, 2007, s. 17 (2010-04-28) 

10
  Wiechel, Hasslund, 2007, s. 22 (2010-04-28) 

11
 Lindqvist, 2008 (2010-04-28) 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=9&pid=diva2:204792
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:15221
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:15221
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:15221,s22
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:15221,s22
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behöver leda till ett beroende eller asocialitet liksom Johannas och Marias uppsats, även om 

fall förekommer, men hon framhäver också att motsatsen.12 Theo Zijderveld tar upp ett 

exempel på en kille som heter Robert. Han blev faktiskt hjälpt utav virtuella världar och 

kunde lättare få arbete och fler vänner. Att spela blev för honom en slags terapi i stället för 

ett beroende.13 Annas uppsats fokuserar på de sociala miljöerna i world of Warcraft och 

kommunikationen. I uppsatsen skriver hon om just om att interaktionen mellan människorna 

är det viktiga. ”Interagerbarheten och interaktiviteten var också av mycket stor vikt då man som 

spelare får fler möjligheter att välja på ett annat sätt än i ett traditionellt spel och då vi styrs av vår 

nyfikenhet att utforska spelvärlden.”
14

 

Theo Zijderveld har skrivit två uppsatser som jag studerat. I sin forskning Wow, a new 

religion har han gjort intervjuer av några människor som regelbundet spelar World of 

Warcraft, angående hur de upplever spelet och vilken roll det fyller i deras liv.15 Theo 

Zijderveld har även skrivit en avhandling som heter Cyberpilgrims. I uppsatsen har Theo en 

bra argumentation och han jämför och granskar olika källor bra. Han presenterar möjligen 

inte så mycket källkritik om sina källor, men han verkar ha ett kritiskt och analyserande 

tänkande till litteraturen han valt. Frågan han ställer sig är hur vida cyberspace kan vara en 

plats där identitet och andlighet konstrueras.  

En källkritisk syn på uppsatsen av Anna och Maria, Johanna och Zijderveld är att de bara har 

granskat och genomfört ett fåtal intervjuer pga. begränsad tid. Eftersom så få personer 

medverkar så kan det inte visa på hur majoritetens spelvanor ser ut eller om analysen 

verkligen är korrekt. Johanna och Maria lägger in mer personliga reflektioner av deras 

upplevelser då de använt sig av sig själva som testare i spelen (vilket gett dem en bra 

inblick), men jag är ändå kritisk till att de själva har spelat och även själva analyserat hur de 

upplevt spelet. Men de nämner även detta, att de kan ha blivit påverkade i deras 

undersökning och de uppmärksammade att de blev beroende av spelet.  

Jag har försökt hitta så aktuell statistik som möjligt för att se vilka spel som toppar listorna 

efter antalet aktiva abonnemang, men varken företagen eller någon annan privatperson 

verkar utge några exakta siffror. Till min förvåning var det svårt att hitta några som helst 

siffror på antalet abonnenter av de onlinespel jag kikade på I början. De spel jag främst 

kikade på var inte gratis, utan bygger på betalande medlemmar. Vad svårigheten i att hitta 

                                                           
12

 Lindqvist, 2008 s, 4 (2010-04-28) 

13
 Zijderveld, 2008,s. 5 (2010-05-25) 

14
 Lindqvist, 2008, s. 33 (2010-04-28) 

15
 Zijderveld, 2008, s. 4(2010-05-25) 
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denna information ligger kan jag endast spekulera om, liksom hur uppriktiga de källor är som 

jag hittat. Min analys förblir därför en inblick i de spel som varit populära och haft högt antal 

abonnenter under året 2008. Dessa siffror ser troligen väldigt annorlunda ut idag och är bara 

till för att ge en ungefärlig uppfattning. Jag har använt mig av företagens egna officiella 

utlåtande och en privatperson som driver en hemsida för att undersöka just spelindustrin, i 

multiplayer online spel. Bruce Sterling Woodcock heter killen som gjort denna statistiska 

undersökning. Han menar själv att sina forskningsresultat kan vara falska och missgivande. 

Jag anser av det jag läst att han verkar vara källkritisk, men huruvida hans källor är mer 

uppriktiga än andra är omöjligt att säga.  

Jag har uteslutit att använda källan Final Fantasy Wiki som är en Final Fantasy databas.16  I 

den finns mer utförlig information om skapelsemyten i Final Fantasy XI samt mer historisk 

bakgrund till spelet. En motsvarighet finns även till Word of Warcraft som jag också uteslutit 

från min undersökning, på grund utav att det är svårt att säga hur korrekt informationen är, 

då vem som helst kan redigera databaserna. 17   

Boken Virtuella miljöer är skriven som ett läromedel till gymnasieskolan och jag menar att 

den fyller detta syfte bra. Den fungerar bra som ungdomsbok eller för att ge vuxna en allmän 

inblick och inledning inom detta relativt nya område, virtuella världar. Boken är fem år 

gammal, men börjar redan ligga lite efter utvecklingen som skett. Tekniken utvecklas så 

otroligt mycket bara på ett år och 3D utvecklingen har exploderat den senaste tiden.  

1.4 Disposition 

Jag inleder min forskning med avsnittet virtuella världar, där jag definierar vad virtuella 

världar är, deras användningsområde och hur de växt fram. Sedan behandlar jag begreppen 

mmorpg och avatarer. I andra delen av min forskning i avsnittet religiositet i den virtuella 

världen undersöker jag frågorna om huruvida ett onlinespel kan vara en religion och går in på 

samverkan mellan vår värld och den virtuella. I det sista avsnittet analyserar jag 

skapelsemyten i Final Fantasy och World of Warcraft. Slutligen gör jag en analys, reflekterar 

och diskuterar vad jag kommit fram till, sedan följer min sammanfattning.  
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2. Virtuella världar 
 

2.1 Sprängda gränser och inneslutande bubblor 

– En introduktion till virtuella världar och virtuella miljöer 

Virtuella världar har funnits lika länge som människan. Shamaner, druider och präster har 

utsetts som en länk mellan det gudomliga och människorna och för att uttolka gudarnas 

vilja. Det religiösa, virtuella världarna spelar fortfarande en stor roll i människors liv. När 

flera människor har samma syn på verkligheten, oavsett om den är verklig eller skenbar, 

skapas samförstånd och möjlighet till kommunikation. 
18

 

En stor förändring har skett i dagens samhälle i och med att många människor numera lever 

en del av sitt liv i den virtuella världen. Allt fler deltar i olika aktiviteter på internet, många 

mejlar dagligen, chattar, träffar vänner, gör nya bekantskaper, diskuterar och spelar via 

internet. Förr bestod våra virtuella värdar av andra företeelser än de gör idag. Långt tillbaka i 

tiden har människan föreställt sig och fantiserat om sin egen värld. De virtuella världarna 

kunde då bestå i allt från fantasier, berättelser myter, riter, utopier och bilder, som kunde 

förklara och komplettera den reella världen.19 I dagens samhälle har människan antagit en 

helt ny roll i den virtuella världen. Göran Larsson menar att vi lever i en helt ny situation och 

att mycket forskning behövs om internet och religion.20 De flesta studier som gjorts handlar 

om religiösa rörelser på internet. Mia Lövheim anser likaså att det behövs mer forskning om 

hur internet förändrar vår vardag och att vi måste lära oss mer för att kunna hantera det 

moderna samhället i framtiden.21 Jag tänker inleda mitt arbete med att definiera virtuella 

världar, vad de är för något, deras användningsområde och hur de växt fram.  

James Cameron menar att vi måste lära oss att se inifrån. Ett budskap i filmen avatar är just 

detta att vi ibland måste ifrågasätta vår världsuppfattning och de beslut vi tvingas göra som 

vår intuition säger är felaktig. Som Neytiri säger till Jake i filmen ”Ingen kan lära dig att se, det 

måste komma inifrån.” 
22

 Cameron framhåller att vi måste försöka sluta jämföra oss med andra 

och undvika att söka oss till personer som är likadana som oss själva. Vi tenderar att hamna 

i bubblor menar han.  
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 Berggren, Sandell, Koppfeldt, 2005, s. 36 
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Berggren, Sandell, Koppfeldt, 2005, s. 8 
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Jag har alltid tyckt att internet har en sagolik potential för det tillåter oss att ha vänner i 

andra kulturer och andra länder och verkligen knyta samman världen. Men det 

framväxande mönstret i dag är att folk använder internet för att finna människor som är 

precis som de. För att sluta in sig i begränsande, självrefererande, bubblor fyllda av folk 

som har exakt samma synsätt. Jag tror att vi måste bryta oss ur dessa bubblor. Hitta nya 

perspektiv.
23

 

Virtuella världar är ett begrepp för olika adresser på internet där du kan leva och umgås med 

andra avatarer. Det rör sig om sammankopplade system med möjlighet att förflytta sig mellan 

olika platser, genom så kallade servrar. På dessa internetservrar är hela spelvärlden 

uppbyggd, som alla spelare kopplar upp sig till. Du kan spela med flera figurer på olika 

spelservrar. 24  

De virtuella världarna är datorgenererade och består av en simulerad verklighet, där 

användaren upplever sig finnas och verka. Virtual reality, förkortat, Vr, upplevs realistisk då 

världen är tredimensionell. Vr har många användnings områden, tillexempel att utbilda piloter 

och används även inom spelvärlden samt forskning. Vr handlar om att få våra sinnen, syn, 

hörsel och känsel att acceptera den virtuella miljön som verklig. 25Film är också en virtuell 

värld i sig. Idag används animationer som ger oss en högre känsla av realism under bio 

besök tillexempel och får det konstigjorda att se verkligare ut i filmen. 26 Utvecklingen går fort 

och företag tjänar mycket pengar på detta. Författarna bakom boken virtuella miljöer menar 

att den tekniska utvecklingen kommer göra spelindustrin till en framtidsbransch. En fördel 

med virtuella miljöer är att användaren själv kan välja plats, tidpunkt, tempo och arbetsätt för 

sitt virtuellt lärande eller utforskade och informationssökande. Användaren kan även välja om 

den vill arbeta på egen hand eller integrera med andra människor världen över. 

Nya virtuella miljöer byggs upp inom utbildning, forskning, underhållning och upplevelse.  

Virtuella platser skapas för handel, umgänge och gemenskap. Det handlar om allt från 

vanliga hemsidor, till fullständiga virtuella miljöer som vi obehindrat kan röra oss och leva 

i.
27
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På internet ges många möjligheter att testa olika roller. Du får en ny virtuell kropp och 

uppträder som avatar. Du kan alltså leka med din identitet28 Du kan tillexempel vara blyg i 

det verkliga livet, men orädd och nyfiken i cyberrymden. Genom rollspel och socialt virtuellt 

umgänge kan man utforska och stärka sin identitet.29 I världarna kan användaren få utlopp 

för olika sidor av sig själv, men en virtuell identitet måste skapas och är ingenting man får 

från start. Kommunikation, språkkunskaper och erfarenhet i att uttrycka känslor är viktigt, för 

att kunna göra sig förstådd i virtuella världar. Eftersom kroppsspråket och gester är väldigt 

begränsat, så är det svårare att uttrycka sig exakt som man vill, trots detta är det ibland 

enklare att uttrycka saker via internet, då man har fördelen av att kunna vara anonym. 

Människor gillar att deras utseende och ålder inte får samma betydelse. Utan 

uppföranderegler och ”vett & etikett” kan dock saker lätt spåra ur, då anonymiteten även har 

baksidor. Cyberspace kan liknas vid en utopi, där alla kan kommunicera utan att dömas på 

förhand. Men samtidigt menar forskare att vi i cyberspace, beter oss lika bra eller dåligt som i 

den verkliga världen.30 

Idag är det möjligt att i Cyberspace, (ett metaforiskt uttryck för den virtuella världen) besöka 

virtuella rum och olika artificiella miljöer. Det är tillexempel möjligt att besöka en moské eller 

kyrka som simulerats. 31 Göran Larsson funderar över vad det innebär att vi kan besöka ett 

virtuellt rum, att delta vid en gudstjänst på internet istället för i verkligheten. En vanlig 

gudstjänst skapar gemenskap, men i den virtuella världen får vi ingen fysiskkontakt som 

forskare hävdar behövs för att skapa gemenskap.32 En skillnad mellan ritualer i vår värld och 

den virtuella är också att vi är mer begränsade online och kan inte använda vår känsel, smak 

och luktsinne. Däremot har vår teknik förbättrats så att vi nu kan använda ljud och video, 

vilket förstärker intrycket av att det vi upplever är verkligt.33 Det finns även andra hjälpmedel 

för att stimulera våra sinnen i de virtuella värdarna. Föremål kan förmedla fysisk känsla till 

användaren, t.ex. joysticks. Haptiska redskap används för perceptionen och får oss att 

uppleva att vi kan röra vid objekt, eller styra saker som om vi gjorde det i den verkliga 

världen.34 Trots detta uppstår ofta konflikter mellan verkligheten och simulerade, virtuella 

miljöer t.ex. på grund utav orealistiska förväntningar av verkligheten hos användarna.35 

                                                           
28

 Berggren, Sandell, Koppfeldt, 2005, s. 60 
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Steven D. O'leary tror inte att vi någonsin kommer kunna ersätta ritualer i dagens miljö med 

ritualer i den virtuella världen, för att gapet mellan världarna är för stort, anser han. Michaels 

Sellers betonar att religion på internet ändå kan ge lugn, andlighet, inspiration och en 

tillfredställelse samt bidra till förändring hos oss inombords. 36 Han tar upp ett exempel på 

den katolska kyrkan som ser vikten vid brödet och vinet, (representanten för Jesu kropp och 

blod), vilket inte blir samma sak i den virtuella världen om riten utförs där menar han. Men 

det finns många möjligheter som måste utforskas menar han.37 Tekniska hjälpmedel förenar 

människor och bidrar till ökad globalisering då avstånden mellan oss krymper allt mer mellan 

oss i världen. Detta har lätt till att det som händer utomlands påverkar oss allt mer, då vi 

snabbare får tillgång till information. Dagens kommunikation gör även att vi inte är bunden på 

samma sätt till tid och plats och individens sätt att uppleva tid och rum påverkas. ”Tekniken 

ger oss även möjlighet att överföra information till individer, avlägsna i tiden, rummet, eller 

bäggedera.”
 38

 

Pionjärerna bakom spelvärldens framgångar i den virtuella verkligenheten är bland annat 

diskussions system, så kallade Communitys. Ett Community är en plats där personer 

integrerar via internet för att tillfredställa egna sociala behov eller för att agera i olika roller, 

olika syften, t.ex. 39 Det finns olika förklaringar till att användandet av diskussionsplattformar 

ökat och expanderat. Bland annat tekniska förklaringar, som att det är lätt att använda för att 

kommunicera. Det finns även en social förklaring, då människor inte längre behöver resa för 

att träffas. Men det är just användarna som styr hur gemenskapen kommer att utvecklas. Det 

som lockar i en 3D community är möjligheten att utforska, bygga och kommunicera med 

andra invånare. 40 Det finns pedagogiska möjligheter med att skapa olika miljöer i 3D och 

användandet av Communitys. Skolor använder sig tillexempel av olika plattformar, samt 

virtuella klassrum.  

2.2 Mmorpg 
 

För den som är obekant med begreppet mmorpg som jag kommer använda i min uppsats så 

har jag valt att göra en kort redogörelse för begreppet. Så vad är nu ett mmorpg? Det finns 

många olika definitioner av mmorpg, men de har alla i stort sett samma innebörd.  Företaget 

Blizzard är skaparna bakom det populära online spelet World of Warcraft. På den officiella 

europeiska sidan för wow så definierar de mmorpg så här: 
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MMORPG stands for massively multiplayer online role-playing game. In an MMORPG, 

thousands of players exist in the same game world at the same time. This creates an 

incredibly rich and active environment in which interesting things are constantly taking 

place. MMORPGs provide thousands of hours of game play, with a nearly infinite variety 

of goals to achieve across a vast world covering miles of land and sea.
41

 

 

Mmorpg är ett alltså ett onlinespel som genom internet blir tillgängligt för många olika 

användare världen över. Skillnaden mellan ett vanligt dataspel och ett onlinespel är att du 

kan interagera med andra spelare via nätet. Det finns en uppsjö av olika onlinespel och dess 

popularitet och antalet användare varierar ständigt. Många stora spelföretag har betalande 

kunder, då det kostar att använda sig av deras tjänster. Oftast måste spelaren först köpa 

själva spelet i en lokal butik eller via internet,( några spel är även tillgängliga för nerladdning 

och kan då köpas via företaget.) När man införskaffat spelet måste man registrera ett konto 

hos företaget och betala en summa varje månad för att kunna spela.  Det förekommer även 

företag som distribuerar online spel gratis.  

World of Warcraft är ett exempel på ett spel som inte tar ”slut”. Efter flera tusen timmars 

speltid så går det ändå att fortsätta spela. Även om man har ”maxat” sin karaktär, dvs. 

uppnått de för nuvarande möjliga attributen och möjligheterna i spelet, så är spelet ständigt i 

utveckling. Det innebär att företaget regelbundet lägger till nytt innehåll. Det finns alltså alltid 

nya äventyr, nya platser att utforska, varelser och nya saker att upptäcka.42 Själva världarna i 

onlinespel expanderar också kontinuerligt, ofta läggs tillexempel nya kontinenter till på 

världskartan i så kallade expansioner. Det innebär oftast att man lär köpa ett tillägg till spelet 

för att kunna spela. 43 Professor Karin Johannisson, vid Uppsala universitet menar att ” Ju 

snabbare förändring, desto större behov att hitta de magiska koder och markörer som förbinder en 

med sitt förflutna” 
44

 När det kontinuerligt släpps nya expansioner och de virtuella världarna 

ständigt växer i sin egen rymd så kan man dra paralleller med hur vi reagerar då det kommer 

nya tekniska prylar. Tekniska produkter kan utlösa nostalgiska känslor på samma sätt som 

dataspel. Ofta går utvecklingen så fort att vi inte hinner njuta färdigt innan det kommer en ny 

uppdaterad version. Om man skulle göra sig av med sådant som man lagt ner så mycket tid 
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på skulle det kännas som man kastade bort all den där tiden.45 Om det är något många 

människor spenderar mycket tid i idag på sin fritid, så är det virtuella världar. Men dessa 

världar kanske inte kommer finnas kvar för alltid. All information som bygger upp spelen kan 

lätt raderas och en ny värld kan skapas. Theo jämför tekniken och naturen. Tekniken kan 

upplevas som något magisk och heligt beroende på olika infallsvinklar. Nu när vår teknik har 

avancerat så mycket så kan man ju tycka att virtuella världar borde ha tappat sin förtrollning, 

men Theo menar att det är tvärsom då datateknologi är mystisk i sig. Programmerarna är de 

enda som har kontroll över världarna, att programmera kan liknas vid en magisk ritual menar 

Theo då de interagerar med en mystisk verklighet.46 Han menar att mycket forskning behövs 

om andlighet i cyberspace och jag håller med. 47 

Bruce Sterling Woodcock tar bland annat upp problemet med att definiera en aktiv abonnent 

i virtuella världar. ”Nevertheless, it’s probably worth keeping in mind that technically I’m tracking 

subscriptions more than I’m tracking subscribers.”
 48

 Bruce syftar bland annat på att många 

nystartade spel får många nya spelare som sedan säger upp sitt konto, men de blir ändå 

inräknade i totalsumman av antalet aktiva abonnenter, då deras konto står kvar. Likaså blir 

andra inräknade som aktiva abonnenter som inte använt sitt konto på flera år, ibland har 

personer även flera konton.49 Av alla människor som är abonnenter så är givetvis inte alla 

inloggade samtidigt, utan det kan variera mycket från dag till dag. Ibland kraschar servrar då 

det blir för mycket trafik på dem. Jag har valt att lista de fem mest abonnerade online 

mmorpg spel 2008. 

 World of Warcraft s är det största online rollspelet, med 11,5 miljoner abonnemang 

världen över enligt företaget Blizzard 50 och ca 16 miljoner enligt mmogchart.com 51 

 Runescape 1250 000 ca abonnerade kunder 52 

 Lineage, 1miljon ca 53 
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 Lineage 2, 1miljon ca 54 

 Final fantasy XI, ½ miljon ca 55 

2.3 Avatarens mänskliga natur 

 – Vem vill du vara? 
 

En avatar är påsätt och vis ditt ”jag”, fast i 3D. Förutom en smärre skillnad i betydelsen av 

avatarer i filmen Avatar och i onlinespelets värld vilket jag tog upp i inledningen, så innehar 

de en central roll i båda världarna.  

En avatar kan innebära flera saker. Begreppet kan betyda en bild som en användare väljer 

för att representera sig själv i anslutning till sitt användarnamn, i ett chatt program, eller 

diskussionsforum tillexempel. 56 En avatar kan även innebära en arketyp.57 Avatar kan även 

syfta på den indiska mytologin, en guds nedstigande på jorden och antagande av en 

kroppslig gestalt, en så kallad ”avatar”.58  

Alla avatarer som finns i ett onlinespel representeras av en användare59 och de har oftast 

möjligheten av att kunna vara med och påverka och ta del utav utvecklingen av spelet. 60 Du 

kan designa dig själv att se ut hur du vill till utseendet i den virtuella världen, liksom dina 

personliga egenskaper. Du kan vara skapad för att vara så lik dig själv som möjligt, eller din 

totala motsats.61 Du kanske vill testa att vara någon annan för bara en dag, en kändis eller 

idol tillexempel. Eller så kanske du vill prova hur människor reagerar om du beter dig 

annorlunda än du normalt sett skulle. 62 Du kan välja allt från hur din kropp ska formas till 
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dina kläder och olika tillbehör. Den profil du skapar blir den som ger din avatar ett ansikte 

utåt.63 De avatarer som existerar i den virtuella världen byggs ändå utifrån vår egen värld och 

på så sätt speglas i grunden människans natur i dessa digitala kopior. 

En avatar kan utforska miljön runtomkring sig, men även integrera med andra människor och 

samarbeta i olika grupper och lag. De handlingar du utför som avatar i ett onlinespel är inte 

verkliga, men de känslor du skapar för karaktären är det. Du kan lägga ner hela din själ i 

kreationen av din virtuella karaktär, eller så kanske du bara slumpar fram olika 

personlighetsdrag och attribut hos avataren. Vilket det nu än är, om du någon gång kommer 

spela ett onlinespel så bildar den avatar du skapar din personlighet utåt. Oavsett om du 

väljer att vara dig själv eller inte så måste du skapa dig en ny identitet i den virtuella världen 

och när du gör det så överförs dina känslor till avataren. Det som händer din avatar i den 

virtuella världen kan på så vis påverka ditt verkliga jag. Dock inte i direkt fysisk påverkan på 

samma sätt som i filmen. I sitt arbete second Life en förlängning av verkligheten tar Matilda 

och Elina upp bland annat utnyttjandet av avatarer, våldtäkt och spridandet av 

barnpornografi. De nämner även hur privatlivet tar skada av för mycket spelande. ”De virtuella 

brotten har inga fysiska effekter men de kan åstadkomma emotionella skador.”
64

 

Många människor identifierar sig med sin avatar och de speglar deras verkliga liv.65. Det 

handlar om personlig utveckling menar Matilda och Elina.”Gör du bort dig kan du alltid skapa en 

ny karaktär och börja om från början. De erfarenheter du skaffar dig kan du ta med dig i det verkliga 

livet.”
66

 Eftersom risken att göra bort sig inte är lika stor som i verkligheten kan man alltså 

prova sådant man normalt inte skulle göra.67 I den virtuella världen kan man vara anonym, 

vilket är både till fördel och nackdel. Ingen vet vem du är i den virtuella världen utan ditt eget 

medgivande.68 Men samtidigt kan du lättare råka ut för kränkande kommentarer och 

okänsliga frågor.69 Matilda och Elina tar upp tillexempel terrorism som en negativ bieffekt av 

anonymiteten. 

Det har förekommit virtuell terrorism i form av sabotage i Second Life. Praktiskt går det till 
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så att sabotörerna ser till att maximera antalet besökare på en plats och lägger till en 

massa tung grafik och på så sätt pressar systemet att tillfälligt haverera. All virtuell 

materialistisk skada är temporär. 
70

 

 

I virtuella världar förekommer faror av olika slag. Dessa kan vara allt från brytandet av lagar 

och regler tillexempel. Vår identitet och personliga säkerhet utnyttjas lätt. I boken virtuella 

miljöer varnar författarna för att människor vill tjäna pengar på vårt behov att kommunicera. 

Att all information ska vara ”gratis” har satt igång medieföretagens vinstintressen. Forskare 

pekar på att de vidgade horisonter som skapas ger oss chansen att utforska vem vi är men 

samtidigt också kan vara till nackdel för de kan upplösa jaget, när vi får tillgång till för mycket 

information. I likhet med vår värld så luras, stjäl och utnyttjas även människor i den virtuella 

världen och många lever dubbelliv. 71 I boken Virtuella miljöer finns en intervju med vd för 

Netstar, Gustav Lagercrantz. Han menar att virtuella världar är begränsade. ”För mig är det 

inte framtidens melodi, det verkliga livet finns här och förresten lever vi redan i en tredimensionell 

värld! Man kan inte gömma sig bakom datorn, jag ser hellre att mediet används till att göra riktiga 

saker med i det verkliga livet.”
72

 

Min åsikt är att han har en viktig poäng, för de virtuella världarna blir lätt en verklighetsflykt 

från saker vi kanske bör ta itu med i vårt liv. Jag håller med författarna i boken om att virtuella 

världar troligen kommer bli vanligare i framtiden och att textbaserade Communitys kommer 

att minska i betydelse.73 Många människor lever idag genom datorn, och provar olika roller 

och testa nya personligheter. Det kostar mycket pengar att underhålla Communitys och 

virtuella världar. Det är även väldigt tidskrävande och ett enormt ansvar ligger bakom. 

Kommer människor att bli mer beroende än vad de är idag av virtuella världar och hur 

kommer det att gå för människor att se skillnad på vad som är verklighet och inte i framtiden. 

3. Religiositet i den virtuella världen 
 

Jag hade inte förväntat mig ett så stort utbud av religion i onlinespel som jag har upptäckt i 

och med min forskning. I onlinespel kan man göra allt från religiösa ceremonier i form av 

bröllop till att hålla en minnesstund eller göra en rituell dans. Detta är enbart några exempel. 

Högtider uppmärksammas ofta i olika former i spelet som sker i den verkliga världen, 
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tillexempel jul, påsk och halloween.74 Ett annat exempel är olika arrangerade händelser som 

äger rum i spelet. Det finns en hel års kalender för detta i tillexempel Wow. 75Jag hittade en 

festival som heter ”Midsummer fire festival”, och verkar innehålla likheter till vår svenska 

midsommar, då du tillexempel kan dansa runt en påle.76 Gudarna är inte närvarande enbart i 

skapelsemyterna utan även i själva spelen. I vissa spel är det till och med möjligt att 

kommunicera med dem direkt och besegra dem. Jag har kikat på några videor på den 

berömda sidan Youtube där man bland annat kan uppleva ett bröllop äga rum i World of 

Warcraft.77 Det var inte vilket bröllop som helst, i slutet av riten använde flera magiker sina 

krafter och kastade eldklot och andra magiska effekter. Ceremonin var annars rätt lik dagens 

bröllop, ett utbyte av löften, ringar och ett vigselbevis erhölls. Liknande bröllop sker även i 

Final Fantasy XI.78 

Statestik säger inte alltid någonting om helheten men kan vara bra för att skapa en bättre 

uppfattning. Att onlinespelens framväxt är stor och att utvecklingen går fort är svår att undgå. 

I Sverige lever idag ca 9 349 059 människor, 79 alltså strax över 9 miljoner människor. I 

World of Warcraft ”lever” 11,5 miljoner människor (troligen många fler) mer eller mindre 

aktivt. Alltså spelar fler människor världen över, än vad som finns i hela Sverige World of 

Warcraft. Detta anser jag är fascinerande. Hur många som spelar i Sverige finns det inga 

exakta siffror på men en grov uppskattning är över 100 000 80. Om vi utgår från detta så 

spelar ca 1 % av Sveriges befolkning. I Sverige finns det uppskattningsvis 20 000 samer, så 

det finns fler spelare av World of Warcraft än ursprungsbefolkningen i Sverige. 81 I jämförelse 

med tillexempel kristendomen som 2007 hade ca 6820121 medlemmar82 så är det ju en liten 

siffra av antalet troende av kristendomen. Men ändå siffra av en stor betydelse. I Europa 

finns uppskattningsvis ca 2 miljoner spelare. 83  
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Maria och Johanna jämför i sin uppsats (Vad anser du vara en verklighet? Kan en virtuell 

värld vara en verklighet?) kristendomen med religionen i World of Warcraft. Kristendomen 

menar dem är ju en verklighet för de människor som valt att tro på den religionen. Men 

samma historia finns i till exempelvis i World of Warcraft. Det är ju inte exakt samma historia 

men det finns likheter och skillnader. Nu är inte uppsatsen en jämförelse av kristendomen 

och religionen i World of Warcraft, men Maria och Johanna funderar på om det är möjligt att 

alla som deltar i gemenskapen i spelet faktiskt skulle kunna börja tro på historien där i. De 

överväger möjligheten att vi kan skilja på världen i spelet och vår värld utanför och att 

religionen i spelet kanske enbart kommer förbli möjligt att tro på inne i själva spelet. 

 

Skulle jag idag dock gå in i ett rum med andra människor och säga att jag är kristen så 

skulle kanske några rynkar på näsan men ingen skulle nog tänka två gånger, tillskillnad 

från att jag skulle säga att jag är en Warcraft, vilket förmodligen skulle leda till ett direkt 

samtal till närmsta psyke. 
84

 

 

Theo Zijderveld har i Wow, a new religion85 ställt sig frågan om World of Warcraft skulle 

kunna ses som en religion eller en ersättning för religion. Hans arbete tyder på att spelet har 

allt som bygger upp en religion och resonemanget kan anpassas på alla slags virtuella 

världar och då även tillexempel Final fantasy XI. Det i spelet som bygger upp en religion är 

enligt honom, ett community, etiken, kulturen och själva känslan. Han menar då ”en skara 

människor (en community), etik (regler och praxis), kultur (världen spelet tar plats i) och slutligen 

känslan (att spela och tillhöra World of Warcraft). Att levla upp är resan och upplysningen vilken även 

kan upplevas som väldigt spirituell.” 
86

 Han jämför med den franska sociologen Danièle Hervieu-

Légers forskning av vad som kan kategorisera en religion. Han menar alltså att gillena kan 

liknas vid ett socialt nätvärk där människor bygger förhållanden genom att spela och 

kommunicera med varandra. Regler i spelet och communit står för den etiken. Mytologin 

består av designen och festivaler, står för kulturen, och den känslomässiga dimensionen för 

att de upplever gemenskap.87  

World of Warcraft verkar alltså likna en religion, men kan man verkligen jämföra ett spel med 

en religion? Detta tycks motsägelsefullt. Zijderveld drar slutsatsen att spelet inte är en 
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religion, utan enbart ett spel. Det har dock mycket gemensamt med religion. Han säger själv 

på sin hemsida. ”Games refer to a fictional reality, and religion to an unproveable reality. However, 

World of Warcraft can become a replacement for a religion.” 
88

 Han menar alltså att religion och 

spel påsätt och vis är lika obevisbara, men att onlinespel mycket väl kan motsvara en 

ersättning eller komplement för religionen som vi har i vår verkliga värld och att virtuella 

världar även kan ge oss svar på spirituella frågor och frågor som rör vår identitet. Man 

behöver inte vara religiös för att besöka en kyrka tillexempel eller för att identifiera sig med 

en religion, 89 och för många kan det vara en social ersättning att spela som liknar vid att gå 

till en kyrka, menar intervjupersonen Patrick. ”Some people go to church without believing 

anything, just because they want to meet people.” 
90

 

3.1 Samspelet mellan den virtuella och den verkliga världen 
 

I framtiden menar författarna bakom boken virtuella miljöer att virtuella världar och vår värld 

kommer påverka varandra. ”Verkligheten kommer för många att bestå av den verkliga och ett antal 

virtuella, den verkliga världen kommer att påverka och stå i relation till den virtuella och tvärtom.” 
91

 

Filmen Avatar ger en inblick i vår önskan om att gränserna mellan virtuella världar och vår 

egen värld ska upplösas. Filmen handlar enligt regissören Cameron om att lära sig se andra 

människor och kulturer. ”Vår tids teknologi borde användas för att öka toleransen i samhället, ”se 

världen ur andra människors ögon”.
 92 Det syns klara likheter mellan ursprungsbefolkningars 

kamp för rättvisa i vår värld och i filmen Avatar.93 När människorna ska försvara sig mot Na´vi 

folket säger en överste: ”Vi skall bekämpa terror med terror”.94 ”Våld mot våld fungerar inte” 

menar Tariq Ali och kan inte skyllas på en ledare eller ett land. 95  

Våldshandlingar kan aldrig förklaras med en enskild ledares vilja, hur karismatisk han än 

må vara, inte heller med strukturen hos en viss organisation, med ett visst lands existens 

eller med fanatismen hos en ondskefull religion vars anhängare eldas av visioner om ett 
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underbart liv efter detta. Våldet är tyvärr inbyggt i systemet. Det tar sig olika former i olika 

delar i världen. 
96

 

Theo Zijderveld ställer sig frågan, ”vad får oss att vilja leva i en virtuell värld?” i sin 

avhandling Cyberpilgrims. Dels menar han vi gillar identitetsskapandet som möjliggörs i 

virtuella världar. Vi har så många val att välja I sökandet i religiös identifikation, så det kan bli 

en börda för oss.97 Theo menar att”We are forced to think about our identity as if it were another 

person that we need to know”.  Han menar alltså att vi ibland tvingas se vår identitet som en 

annan person som vi måste lära känna, han menar också att identitet och andlighet har 

mycket gemensamt.98 Han pratar om religionens nya roll, kyrkans och samhällets och han 

liknar oss människor vid en pilgrim ute på sin pilgrimsfärd.99 ”People have become pilgrims 

on their personal spiritual journey, where the quest and the search seem to be more 

important than finding answers about life, death and transcendence.“100. Han menar alltså att 

själva resan är viktigare än de svar vi hittar om livet döden och det transcendenta. Han anser 

även att vi med hjälp av virtuella världar skapar oss bättre förståelse om världen runtomkring 

oss själva.101 Andlighet är kopplat till att få grepp om saker, som livet menar Theo och ritualer 

är ett uttryckssätt för att placera saker i ramar.102 I Cyberspace kan vi uppleva ett flow då vi 

kan frigöra oss själva och från våra psykiska begränsningar och skapa en ny identitet.103  Det 

finns många källor till att konstruera sin andlighet och han ser liknelser med new age där 

självet betraktas som ett heligt objekt. Det heliga återfinns inte längre i kyrkan eller heliga 

böcker utan många ser deras egen identitet som helig menar han. 104  

 

Cyber-self realization is one of the main dimensions of playing. This self-realization takes 

place by designing the character and fulfilling hero quests. The environment, including 

virtual landscapes and background music, can also contribute to spiritual experiences. 

They can become part of the narrative of the virtual world. 
105   
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Theo anser även att virtuella världar är en spirituell marknadsplats, även om traditionell 

religion fortfarande har en viktig roll.106 I en del spel menar han är det möjligt att vinna och i 

andra möjlighet att dö, det är en del av det som gör dem så attraktiva.107 Virtuella verkligheter 

eller världar är inte verkliga, men de upplevs så. 108 Om man spelar I flera timmar kan ett flow 

uppstå, man glömmer tid och rum. “The effect can be compared to a book that is so exiting 

that the reader forgets that he is turning the page and is totally absorbed by the imagined 

world of the book.”109 Virtuella världar kan upplevas både som en frigörelse och ett sätt att 

komma bort från verkligheten110 Det är möjligt att bli helt uppslukad i världarna och att spela 

kan ge en avslappning om man lägger ner lite möda.111 Att spela tas ändå inte alltid på allvar, 

utan upplevs som en illusion.  

I spelen och historien i dem, kan man inte bara vara en observerare eller läsare utan man blir 

aktivt inblandad i världen. Tillskillnad från att läsa eller att se en film.112 Världarna har formats 

av en mytologisk historia,113vilket skapar en motivation till att spela och utveckla sin karaktär, 

114 ”The quests are part of the game narrative. They contain prophecies and stories that 

contribute to the mythical character of World of Warcraft.”115 Berättelsen i spelet har en viktig 

roll I konstruerandet av världen och identitet. Theo drar slutsatsen att även fiction kan bidra 

till identitetskapande.116 When the virtual world becomes an important part of their lives, their 

cyber-self may be as real as their offline identity. 117 

Om verkligheten så anser Maria och Johanna i sin uppsats (Vad anser du vara en 

verklighet? kan en virtuell värld vara en verklighet?)att det är upp till var och en huruvida vi 

uppfattar spelet som en verklighet eller inte. En del människor upplever det som verkligt, 

andra uppfattar det som en del utav verkligheten, medans andra upplever det som väldigt 

overkligt. En viktig synpunkt som de uttrycker är huruvida vi vet vad som är verkligt eller inte. 

Hur vet vi säkert att, när vi uppfattar den virtuella världen som mer verklig, att vi inte i 

själva verket har blivit spelberoende? En virtuell värld kan idag uppfattas både som en 

konstruktion och som en del av verkligheten, för de många tusentals människor som är 
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inne i en sådan värld för att lära känna andra människor eller hitta sitt livs kärlek, är detta 

lika verkligt som den övriga världen är. 
118

 

 

Maria och Johanna menar att vi ibland tar med tillexempel känslor i spelet med ut i det 

verkliga livet, men det är ens egna moraliska principer som avgör hur vi agerar i och utan för 

världarna. Något som klart framkommer är att många tar med sig spelet ut i verkligheten i 

olika diskurser. Spelen är dessutom skapade för att vara så lik ”verkligheten” som möjligt för 

att locka flera användare. Second Life är inte ett spel menar Matilda och Elina i sitt arbete 

Second Life en förlängning av verkligheten.” Det är en förlängning av verkligheten. Man vinner 

ingenting i Second Life, förutom nya bekantskaper och fascinerande upplevelser i en vacker 

tredimensionell miljö Second Life är ett resultat av samspelet mellan virtuell värld och verklighet.” 
119

 

Allt fler företag syns i den virtuella världen120. Även virtuella artister marknadsför sig genom 

spelet, liksom märkeskläder som återskapas digitalt. I arbetet tar Matilda och Elina upp ett 

exempel då barncancerfonden höll en gala i den virtuella världen Second Life. Vid kvällens 

slut hade det samlats in över 10 000 kronor.121 I second life finns även möjligheten att växla 

in pengar mot ”riktiga pengar” i verkligheten.  

Ekonomiskt sett är den virtuella världen en egen stat att räkna med. Många företag och 

Organisationer har börjat etablera sig i och använder alltmer den virtuella verkligheten 

som kommunikationskanal. Varje dygn byggs och tillverkas saker i Second Life 

motsvarande flera tusen heltidsanställda programmerare.
122

 

 

Anna menar i (My World of Warcraft: en studie om de komponenter i onlinerollspelet World of 

Warcraft som lockar till deltagande) att man utvidgar sitt sätt att leva, genom att fylla sin 

tillvaro med ett stort kontaktnät.123 I vårt sekulariserade samhälle fyller spelen ett behov i vårt 

sökande efter religion och gemenskap.124 
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3.2 Final Fantasy XI och World of Warcraft. - Två virtuella världar 

Jag har valt att analysera skapelsemyterna i Final Fantasy XI och World of Warcraft och 

kommer här att inleda med en kort presentation av spelen. Ibland använder jag mig av 

förkortningen wow, som står för World of Warcraft och ffxi för Final fantasy 11(XI) .  

World of Warcraft och Final Fantasy XI är båda online fantasy rollspel, med världar fylld av 

magi, myter och ritualer och kan liknas vid en utomvärldslig upplevelse.125 Spelen har likheter 

med varandra innehållsmässigt men även en hel del olikheter, och i jämförelse med 

verkligheten ser världarna annorlunda ut liksom möjligheterna i dem. Theo tar upp ett 

exempel på gravitationen som jorden har. Gravitation förekommer inte alltid i virtuella världar 

och detta menar Theo är till en fördel om man vill navigera runt i virtuella världar genom att 

tillexempel flyga.126 Wow består av två sidor som slåss mot varandra. Dessa kallas the 

Alliance och the Horde. Alliance består av raserna dvärgar, elver och människor och gnomer. 

Horde av raserna orcher, troll, tauren och de odöda. Det finns även två raser som heter 

Blood Elves och Draeni. Så totalt finns tio stycken raser och tio stycken klasser att välja 

mellan.127 I FFXI finns det också flera olika raser som även dem tror på ljusets krafter och 

försöker bekämpa mörkret.128 Dessa fem raser är Hume, Elvaan, Tarutaru, Galka och 

Mithra.129 I spelet finns inga klasser utan de kallas istället arbeten, dessa är femton stycken. 

Så tillskillnad från wow, med 10 raser så finns det alltså endast 5 raser i ffxi, men 10 klasser i 

wow och 15 arbeten i ffxi. Alla raser har sin egen historia och speciella egenskaper.  

I spelet utvecklar användaren sin avatar och får på så vis förståelse för världen, men detta 

sker även genom att slåss mot fienden.130 Världen kan man utforska på egen hand eller 

genom ett så kallat sällskap, gille. Ett gille kan liknas vid ett deltids jobb och intervjupersonen 

Mary menar i Zijdervelds forskning att det förekommer ett socialt tryck I gillet att spela, för att 

uppehålla communityt.131 I spelet utför man olika uppdrag, antingen på egen hand eller 

tillexempel med sitt guild. När man lyckats avsluta ett uppdrag får man erfarenhetspoäng och 

erhåller högre nivå, vilket ger avataren större potential och möjligheter. Dessa 

erfarenhetspoäng mäts i så kallade levels och har syftet att öka karaktärens erfarenhet och 

kunskaper. Detta kan liknas vid en människas ålder fast den definieras inte av tiden utan av 

erfarenheter. Allt handlar om att utveckla sin karaktär. Det går att välja namn, utseende, kön 
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och så vidare.132 Communitys i wow är knutet till intervjupersonernas sociala liv menar 

Zijderveld. Den virtuella världen ger olika former av stimulans som påminner mycket om ett 

vanligt arbete men också de föreställningar som eftersöks i det religiösa livet.133  

Zijderveld har analyserat en så kallad raid i spelet.134 Han anser att spela wow kan liknas vid 

en ritual och menar135 att vi borde uppfatta spelandet lika seriöst som att utföra en ritual i den 

verkliga världen.136 Även om spelet är baserat på fiction så är det tillfredställande menar 

han.137 En av intervjupersonerna som kallas Ian menar att en del människor inte alls 

engagerar sig i den religiösa i världen i wow. De spelar och bryr sig inte så mycket i myterna 

eller andra företeelser av religöst sammanhang.138 En annan av intervjupersonerna i 

Zijdervelds arbete, Dave menar att expansionerna som kommer till spelet får användaren att 

uppleva det som att denne är aktivt iblandad i handlingen.139 Så kallade tilläggspaket, 

”expansion pack” med nytt material kan innehålla tillexempel, ny utrustning, nya äventyr, nya 

jobb, världar att utforska och nya strider att bekämpa. Till Final Fantasy XI har det hittills 

släppts fyra stycken expansions som heter: Rise of the zilart, Chains of promathia, Treasures 

of aht urhgan och Wings of the goddess. 140 I World of Warcraft har det släppts tre stycken 

expansions, The Burning Crusade, Wrath of the Linch King och Cataclysm. 

När jag läste igenom världshistorien i World of Warcraft, så stötte jag på en lustig likhet med 

Yggdrasil. ”The night elves gave their World Tree the new name Nordrassil, which meant 

"crown of the heavens" in their native tongue.” Yggdrasil var i den fornordiska mytologin ett 

världsträd i gudarnas rike Asgård. Detta är bara ett exempel på hur den fornordiska 

mytologin sätter spår i virtuella världar.141 

4. Analys 

Virtuella världar tycks vara sakraliserade i jämförelse med vår sekulariserade värd. Jag hade 

inte förväntat mig ett så stort utbud av religion i onlinespel som jag har upptäckt i och med 
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min forskning. Theo anser att virtuella världar är spirituella marknadsplatser samtidigt som 

religion fortfarande har en viktig roll och funktion i samhället. I den forskning jag studerat så 

verkar argumenten stanna vid att det enbart är möjligt att tro på skapelsehistorierna och 

religionerna inne i själva spelen i sig. På frågan om huruvida spelen är en religion eller inte 

så stannar diskursen på att de mer är en ersättning för religion eller ett komplement, som kan 

ge oss svar på spirituella frågor och frågor som rör vår identitet. Jag vill dock påpeka, eller 

hävda att det är möjligt för människan att anamma en religion eller religiösa traditioner som 

återfinns i spelen. Människor världen över kan mycket möjligt hämta inspiration och använda 

sig av tillexempel olika religiösa föreställningar från virtuella världar i sin vardag, liknade 

tillexempel new ages smörgåsbord i vår värld. Jag tror även ett spel mycket väl skulle kunna 

bli en religion i sig, dock tycks spelen jag studerat inte vara det, fastän de uppfyller en del av 

de utmärkande kriterierna för att uppfattas som en religion. De tycks mera upplevas som en 

religion, då deras innehåll nästintill dyrkas av användarna.   

I och med min forskning anser jag att Final Fantasy XI och World of Warcraft i största grad är 

sakraliserade virtuella världar där människor världen över antar rollen som så kallade 

”cyberpiligrims” och ger sig ut på äventyr för att upptäcka sin identitet och utforska sig själv. I 

spelen förekommer religiösa föreställningar och ett stort utbud av myter och religiösa 

ceremonier som till stor del verkar vara nyskapade, inspirerade eller direkt tagna ur vår värld. 

I onlinespel kan man delta i allt från religiösa ceremonier i form av bröllop till minnesstunder 

eller utföra rituella danser. Kanske är det så att det till och med genereras ett större antal 

riter, myter och olika religiösa föreställningar i framväxande virtuella världar, än i dagens 

samhälle. I dataspelen kan man konstruera sin andlighet och det finns liknelser med New 

Age, där ”självet” betraktas som ett heligt objekt liksom identiteten. Theo menar att även 

fiction kan bidra till identitetskapande och att vår ”offline identitet” är lika viktig som vårt 

nyskapade cyber- jag, ”vår karaktär online” eller med andra ord vår avatar. En stor skillnad 

mellan vår värld och den virtuella är att vi oftast inte kan använda vår känsel, smak och 

luktsinne, samt att vi inte har direkt fysisk kontakt med andra människor och varelser på 

Internet. I viss mån kan vi använda teknisk utrustning för att förstärka upplevelsen av dessa 

företeelser, men detta är inget som alla användare har tillgång till. 

I spelen och dess berättelse, kan användaren inte bara vara en observerare eller spelare, 

utan spelet får användaren att uppleva det som att denne är aktivt iblandad i handlingen och 

måste agera och följa med i utvecklingen, i och av spelet. Bara i viss mån är det möjligt att 

utforska och förbli en observatör. Användaren åtar sig att lära känna och utveckla sin online 

identitet, sin avatar, som en annan person utöver jaget. Karaktären och jaget verkar 

integreras och speglas av varandras egenskaper och föreställningsvärld, även om men det 
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är upp till var och att bilda sig sin egen åsikt, om spelet upplevs som en verklighet eller inte. 

En del människor upplever virtuella världar som en verklighet medan andra uppfattar det 

som enbart en del utav verkligheten. Kanske har båda sidor en bra poäng i deras synsätt. 

Spel blir genom en del människors upplevelser, en stor del av deras liv och kanske rent av 

deras liv i sig, medan andra upplever spelvärldarna som en mer tillfällig plats att vistas på 

och därmed inte kan tillge dem innebörden som en del av deras verklighet. En del människor 

upplever spel som intressanta och men väldigt overkliga, medans andra ser dem som rent av 

en förlängning av verkligheten. Hur många som har utvecklat ett beroende av att dagligen 

befinna sig i dessa virtuella världar är omöjligt att säga utan en större undersökning, lika att 

besvara frågan om människor kommer att bli mer beroende och dragna till virtuella världar i 

framtiden och hur hög svårighetsgraden kommer att vara för människor att se skillnad på vad 

som är verklighet eller inte. Kan det vara så att människan blir förblindad i sitt beroende och 

upplever den virtuella verkligheten som verklig först när denne har blivit beroende, men inte 

själv kan inse detta? 

Vi har så många val att välja i sökandet efter religiös identifikation, så att detta kan bli en 

börda för oss. Vi är som Theo uttrycker, cyberpilgrimer, ute på pilgrimsfärder i virtuella 

världar. Gemenskapen i spelen är en central del som kan liknas med att besöka kyrkan. De 

virtuella världarna ger oss olika former av stimulans som påminner mycket om ett vanligt 

arbete men också de föreställningar som eftersöks i det religiösa livet. Själva sökandet är 

viktigare än att hitta svar på frågor om livet eller döden eller det gudomliga och genom de 

virtuella världarna skapar vi oss bättre förståelse om världen runtomkring oss själva liksom 

människan gjorde en gång i urminnes tider. Cameron menar att människor använder internet 

för att finna människor som är precis som dem själva. På internet ges många möjligheter att 

testa olika roller, du kan alltså leka med din identitet och utforska den. De virtuella världarna 

kan snabbt raseras, de finns inte för alltid, medan de känslor du skapar för karaktären är mer 

långvariga, det kan liknas lite vid nostalgi. Du kan lägga ner hela din själ i kreationen av din 

virtuella karaktär och dina känslor överförs då till avataren. Användare i virtuella världar 

skapar även känslor för det som händer i spelet, och de tar med dessa känslor ut i det 

verkliga livet. Med tanke på hur mycket våld som kan förekomma i olika spel så är det en 

tankeställare. 

I båda onlinespelen, ffxi och wow slåss olika raser mot varandra och mot mörkrets krafter. 

Som spelare så tycks fred vara det man eftersträvar i båda världarna eller att utforska 

världen och gemenskapen. Det finns inget givet mål då spelen inte heller har ett givet slut. 

Båda spelen är i konstant utveckling och nya miljöer och uppdrag är exempel på saker som 

läggs till. Final Fantasy XI bygger på en skapelsemyt om att en ras som förargade gudarna 
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genom att vara väldigt oförskämd, genom att bygga en väg till himmelsporten. Myten är 

enligt mig lite ospecifik, då man inte alltid vet vem som gjorde vad eller hur världen eller 

universum skapades. Det lämnas till spelaren att filosofera över vart ifrån gudarna och 

portvakten kom. Lika är det i World of Warcraft. Det ända man får veta är att Titanerna 

uppstod för att skapa stabilitet i världarna samt att de sänder Sargeras för att försvara 

världarna. World of Warcraft ger heller inget exakt svar på hur universum skapades, men i 

wow får vi veta liter mer specifikt vad som hände. En teori bygger på att en explosion i 

kosmos slungade ut världar medan en annan på en allsmäktig enhet som skapade 

universum. 

 Final Fantasy XI handlar om landet Vana`diel, där själva äventyret äger rum. Det är 

spelarens uppdrag att återställa fred i landet genom att bli den hjälte landet söker. Landet har 

blivit invaderat av en arme av så kallade ”beastman”. (Eventuellt översatt som 

människobestar.)142 Spelet bygger på att försöka behålla kontrollen över kristaller vilka är 

heliga stenar och den grundläggande källan till all skapelse.143 I World of Warcraft så är 

världsbilden ganska lik vår världs, men ändå unik i sitt slag. Utvecklingen av världen i wow 

upphör aldrig, den är i ständig förändring liksom final fantasy. Världen är influerad av många 

olika källor och tillexempel framträder olika myter.144 Nederländerna är en annan dimension i 

wow, i ffxi får man inte veta något om andra världar utanför Vana´diel. Hot från undervärlden 

i form av demoner, ska stoppas, i wow medan det i ffxi handlar det om att stoppa hotet från 

de olika raserna liksom senare i även i wow. Båda spelen inleds en kamp för att övervinna 

ondskan.  

I ffxi förekommer det både kvinnliga och manliga gudar och en tro på högre makter, med 

stora krafter. I wow får man inte veta så mycket om det är kvinnliga eller manliga gudar, men 

de har stora krafter även dem. I ffxi nedsteg en forntida ras från gudarna till planeten. Detta 

kan liknas vid Titanerna som är en mäktig ras i wow. Så mycket mer om deras olika makter 

är svårt att spekulera i. I ffxi bryter den nedstigna rasen mot reglerna genom att försöka 

bygga en väg till himlen, de blir då bestraffade liksom Sargeras som bryter mot Titanernas 

uppgifter i wow. Skillnaden är att Sargeras till en början går utan straff, medans de forntida 

rasen i ffxi straffas. Gudinnas tårar skapar sedan olika raser i ffxi, och guden Promathia 

kastar en förbannelse över dem som ytterligare straff. Gudarna är omedvetna om Sargeras 

handling. Monstrerna lär sig använda magin i ffxi, liksom i wow. På planeten Azeroth utbryter 
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tillsist krig med de gamla gudarna, och sedan mellan raserna i båda spelen. Det råder kaos 

och din uppgift är att rädda världen eller att åtminstone göra den till en bättre plats.  

5. Sammanfattning 

 

 Är virtuella världar sakraliserade? 

Virtuella är sakraliserade i jämförelse med vår sekulariserade värd och jag hade inte 

förväntat mig ett så stort utbud av religion i onlinespel. I och med min forskning anser jag att 

Final Fantasy XI och World of Warcraft i största grad är sakraliserade virtuella världar där 

människor världen över antar rollen som så kallade ”cyberpiligrims” och ge sig ut på ett 

äventyr för att upptäcka sin identitet och utforska sig själva. I spelen förekommer religiösa 

föreställningar och de är en plats där man kan konstruera sin andlighet liksom på övriga 

Internet. Det finns ett stort utbud av myter och religiösa ceremonier som till stor del verkar 

vara nyskapade, inspirerade eller direkt tagna ur vår värld, kanske är det så att det till och 

med genereras ett större antal riter, myter och olika religiösa föreställningar i framväxande 

virtuella världar, än i dagens samhälle. 

 Vad är virtuella världar? 

Virtuella världar är ett begrepp för olika adresser på internet med sammankopplade system 

som gör det möjligt att förflytta sig mellan olika platser, genom så kallade servrar. De virtuella 

världarna är datorgenererade och består av en simulerad verklighet, där användaren 

upplever sig finnas och agera. Filmer och dataspel är ett exempel på virtuella världar.  

 Religion i samspelet mellan vår värld och virtuella världar? 

Virtuella verkligheter eller världar är inte verkliga, men de kan upplevas så, om du spelar i 

flera timmar så kan ett så kallat, ”flow” uppstå. Innebörden är att vi glömmer bort tid och rum i 

det här sammanhanget. Vi kan då frigöra oss från vår fysiska kropp, oss själva och från våra 

psykiska begränsningar och skapa en ny identitet. Det som händer din avatar i den virtuella 

världen kan påverka ditt verkliga jag som i filmen avatar, men dock inte i direkt samma 

fysiska mening som i filmen. En stor skillnad är att vi oftast inte kan använda vår känsel, 

smak och luktsinne, samt att inte har direkt fysisk kontakt med andra människor och varelser. 

I viss mån kan vi använda tekniskutrustning för att förstärka upplevelsen av dessa 

företeelser, men detta är inget som alla användare har tillgång till. Många människor 

identifierar sig med sin spel karaktär. Avataren kan påverka användarens humör och synsätt 

även i den verkliga världen. I Virtuella världar förekommer faror av olika slag och vår identitet 
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och personliga säkerhet utnyttjas av människor som vill tjäna pengar på vårt behov att 

kommunicera. Forskare pekar på att de vidgade horisonter som skapas, ger oss chansen att 

utforska vem vi är, samtidigt som de bidrar till att upplösa vårt jag, vår identitet.  

 Kan spelen liknas vid en religion?  

I den forskning jag studerat så verkar argumenten stanna vid att det enbart är möjligt att tro 

på skapelsehistorierna och religionerna inne i själva spelen i sig. På frågan om huruvida 

spelen är en religion eller inte så stannar diskursen på att de mer är en ersättning för religion 

eller ett komplement, som kan ge oss svar på andliga och identitets frågor. Jag vill dock 

påpeka, eller hävda att det är möjligt för människan att anamma en religion eller religiösa 

traditioner som återfinns i spelen. Jag tror även ett spel mycket väl skulle kunna bli en 

religion i sig, dock tycks spelen jag studerat inte vara det, fastän de uppfyller en del av de 

utmärkande kriterierna, som kategoriserar vår uppfattning av en religion. De tycks mera 

upplevas som en religion, då deras innehåll nästintill dyrkas av användarna.   

 Vilka likheter och skillnader, förekommer i skapelsemyterna jag studerat och vilka 

religiösa föreställningar finns i skapelsemyterna? Hur ser världsbilden, gudsbilden ut? 

Jag har kommit fram till att det förekommer flera likheter och skillnader i Final Fantasy Xi och 

World of Warcrafts skapelsemyter samt mellan spelen. Båda spelen har en skapelsemyt, 

men den i World of Warcraft är mer omfattande. Final Fantasy XI bygger på en skapelsemyt 

om att en ras som förargade gudarna genom att vara väldigt oförskämd, genom att bygga en 

väg till himmelsporten. I World of Warcraft får man veta att Titanerna uppstod för att skapa 

stabilitet i världarna som fanns, samt att de sänder Sargeras för att försvara världarna då 

problem uppstår. World of Warcraft ger olika svar på universum skapades, medans man i 

Final fantasy inte får information om detta. I ffxi förekommer det både kvinnliga och manliga 

gudar och en tro på högre makter. I wow får man inte veta så mycket om det är kvinnliga 

eller manliga gudar, i ffxi nedsteg en forntida ras från gudarna till planeten. Detta kan liknas 

vid Titanerna som är en mäktig ras i wow. I ffxi bryter den nedstigna rasen mot reglerna 

genom att försöka bygga en väg till himlen, de blir då bestraffade liksom Sargeras som bryter 

mot Titanernas uppgifter i wow. Skillnaden är att Sargeras till en början går utan straff, 

medans de forntida rasen i ffxi straffas.  

Det är till min fascination att det förekommer både myter, magi och olika slags ritualer i båda 

World of Warcraft och Final Fantasy XI. Högtider firas med rituella inslag och nya slags 

ceremonier och ritualer verkar formas online. Final Fantasy XI och World of Warcraft består 

av två helt olika världar, men utvecklingen av dessa upphör aldrig, de är i ständig förändring 
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Världarna är influerad av många olika källor och tillexempel framträder olika myter. De talas 

även om olika dimensioner som Nederländerna och undervärlden i wow, i ffxi får man inte 

veta något om andra världar utanför Vana´diel men i wow så finns det ett helt universum med 

andra planeter. 

De spel jag har studerat fyller i sig ett behov hos människor som söker efter religion och 

gemenskap. Avataren innehar en central roll och dess utveckling. Final Fantasy XI och World 

of Warcraft är bara två utav flera dataspel som är försöker att vara så verklighetstrogna som 

möjligt, för att efterlikna verkligheten och locka flera användare. En del människor vill inte 

längre skilja på virtuella världar som verkliga eller inte, utan de anser att de är en förlängning 

av verkligheten.  

5.1 Slutreflektion  

I början av mitt arbete diskuterar jag kopplingen mellan kroppen och själen och paradoxen 

att kroppen inte är tillgänglig på samma sätt i virtuella världar, som den är för människorna i 

filmen Avatar. Margaret Wertheim menar att vi är frigjorda från kroppen och det är våra själar 

som utforskar cyberspace. Lövheim talar om vi befinner oss i en ”offentlig katedral för 

medvetandet”. Tidigare i vår historia var virtuella världar en länk mellan det gudomliga och 

människan för att förstå gudarnas vilja. Förr bestod de virtuella världarna av fantasier och 

berättelser som kunde förklara och komplettera den verkliga världen. Då hade endast 

särskilda personer som schamaner och präster tillgång till dessa världar, men idag har 

många människor världen över det och allt fler söker sig till dessa simulerade världar. Det 

har uppstått en samhörighet och en gemensam syn på verkligheten hos dessa människor, 

liknande fenomen har aldrig tidigare skådats. Det verkar som författarna jag studerat är inne 

på samma spår om att mer forskning behövs, men av olika anledningar. Lövheim menar 

tillexempel att mer forskning behövs för att lära oss hantera det moderna samhället i och 

med internet och religionens utbredning däri. Jag anser att vi tillexempel behöver forska 

mera ur synpunkten av vilka konsekvenser virtuella världar kommer ha i vårt liv framöver och 

vilken betydelse och påverkan de redan har i människors vardag idag. 

Jag skulle vilja hävda att det är möjligt att uppleva virtuella världars religion lika sann som 

andra i religioner i vår verkliga värld, om vi skapar ett tillräckligt starkt beroende eller tilltro till 

en virtuell värld. Verkligheten i spel kan upplevas lika verkligt som det som sker i vår vardag. 

Jag tvivlar inte på att den virtuella världen i spelen kan tilltala människor så pass mycket så 

att de hämtar vissa element ur religionen i spelen eller väljer att tro på tillexempel enstaka 

berättelser eller myter där i, vilket är vanligt i New Age. Jag ser det osannolikt, men inte 

omöjligt att människor skulle börja tillskriva skapelsemyterna i de spel jag undersökt som 
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trovärdiga. Jag tvivlar inte på att det är möjligt då spelen skapar en så stark gemenskap och 

då de samtidigt når ut till en så stor skara människor samtidigt, i vår sekulariserade värld. 

Kanske kan dessa myter skapa en ny erkänd föreställningsvärd där människor i högre eller 

mindre grad erkänner deras helighet.  

Jag tänkte avsluta med några tänkvärda frågor. Längtar användarna av de virtuella världarna 

bort från vår värld i en desperat verklighetsflykt och uppfylls den sekulariserade människans 

behov utav en religiös upplevelse där i? Vad bidrar religiösa världar egentligen till oss ur ett 

religiöst perspektiv och hur påverkar religionen egentligen spelets värld? Vilket utbyte av 

religion sker i virtuella världar och är dem den stora ”spirituella marknadsplats” vi behöver? 

Hur stor innebörd får spel om de används för att sprida religiösa budskap och vilken roll kan 

t.ex. terrorister då anta, i cyberspace virtuella rum? Kan religioner i virtuella världar och spel 

ses som kommande världsreligioner att räkna med och till och med en maktfaktor?  

Aktuella konflikter i vår värld återskapas även i den virtuella världen. Krig är vanligt 

förekommande i virtuella världar och troligen mer vanligt än i ”den verkliga världen”, vill jag 

påstå. I virtuella världar förekommer det förtryck, trakasserier, sexuellt våld och hat precis 

som i vår vardagliga värld. Hur kan det komma sig? Dessa är intressanta och svåra frågor 

och jag har endast berört dessa mer eller mindre i mitt arbete.  
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7.1 Skapelsemyten i World of Warcraft 
 

*Jag har valt att inte analysera hela historien bakom World of Warcraft, utan har inriktat mig 

på själva skapelsemyten av universum i spelet och inte planetens historia i sig, då historien 

är så omfattande. 

Det finns olika teorier till hur universum skapades i World of Warcrafts skapelsehistoria, 

ingen exakt förklaring ges. En teori bygger på att en explosion i kosmos slungade ut världar, 

en annan menar att en allsmäktig enhet skapade universum. Det vi vet är att en ras uppstod 

av mäktiga varelser för att skapa stabilitet i världarna, dessa kallas Titanerna. Titanerna 

utforskade kosmos och skapade ordning i hundra miljoner världar utspridda i den stora 

mörka urgrunden under första tiden av skapelsen. Pantheon var en order vars uppgift var att 

vakta världarna och de var alltid uppmärksamma på hot från Nederländerna. Nederländerna, 

en överjordisk dimension av kaotisk magi, förband världarna i universum, de var även hem 

till ett antal Malelfic, vilka var demoniska varelser som bara ville förstöra liv och sluka 

universums energi. Titanerna försökte komma på ett sätt att få slut på det konstanta hotet 

från demonerna. Tillsist kom demoniska enheter in i titanernas värld från Nederländerna och 

Pantheonet skickade ut sin största krigare Sargeras, för att agera som försvar. Sargeras 

utförde sitt uppdrag och besegrade alla demoner han hittade. Han mötte sedan två andra 

mäktiga demoniska raser, båda blev besegrade. Eredar, en djävulsk ras av trollkarlar 

använde magi för att invadera och förslava ett antal världar. De inhemska raserna i dessa 

världar blev muterade av Eredar och förvandlades till demoner.  

Sargeras lyckades bekämpa även dem och lyckades fånga trollkarlarna och fängsla dem i ett 

hörn i Nederländerna, men han var väldigt bekymrad över deras ondska och han blev tillsist 

väldigt deprimerad. Under hans depression blev han tvingad att möta Nathrezim, en grupp 

som också ville störta titanernas order. De bestod av vampyriska demoner som invaderade 

många befolkade världar, genom att besitta invånarna och omvända dem till skuggan. Hela 

nationer gick emot varandra genom manipulation på detta sätt. Sargeras besegrade 

Nathrezim, men deras korruption påverkade honom så svårt att han tillsist tappade all sin tro 

på sitt uppdrag och titanernas vision om ”ordning, reda och harmoni” i universum. Han 

började tro att kaos och fördärv måste existera i mörkret i universum. Titanerna försökte 

övertala honom om hans felaktiga bild, men det gick inte. Sargeras begav sig ut för att hitta 

sin egen plats i universum, men tillsist blev hans galen och trodde titanerna själva var 

ansvariga för kreationens misslyckande. Han skapade en oövervinnlig arme som skulle 

erövra universum.  
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Sargeras krossade fängelset av Eredar och Nathrezim och demonerna var fria och erbjöd sig 

stå till hans tjänst. Han valde ut två av dem för att vara ledare för hans arme. Kil'jaeden the 

Deceiver och Archimonde the Defile. När Sargeras såg att hans arméer var redo att följa 

hans order, så skickade han dem till de mörka (han kallade dem den brinnande legionen). 

Det är oklart hur många världar de tog över, men undertiden fortsatte Titanerna att skapa 

ordning på olika planeter, då de var omedvetna om Sargeras eget fälttåg. På en värld kallad 

Azeroth stötte Titanerna på fientliga varelser som tillbad de gamla gudarna. Pantheonet 

hamnade i krig med de gamla gudarna på planeten. De gamla gudarna besegrades av 

titanerna och kedjade dem i underjorden på Azeroth och världen återställdes sakta till en mer 

harmonisk plats. Titanerna återuppbyggde världen och såg till att fem drakar vaktade deras 

skapelse. Alla drakarna hade olika roller, en skulle vaka över alla levande varelser, en drake 

över drömmar tillexempel. Titanerna lämnade tillsist planeten, men Sargeras fick då 

vetenskap om denna värld. Historien handlar sedan om planeten och blir allt mer detaljerad 

om världen Azeroth. Många konflikter fortsätter sedan på planeten mellan raserna. Många 

städer kollapsar, men återuppbyggs genom tidens gång. 150 

7.2 Skapelsemyten i Final Fantasy XI 
 

Final Fantasy innehåller en skapelse myt, som på samma gång också är landets historia 

liksom i wow. Myten är uppdelad i olika perioder, först är det en inledning till deras historia, 

sedan berättas sju stycken olika historier som ger en sammanhängande bakgrund till landets 

historia. Dessa olika sju kapitel heter, Ancient memories, The age of beast, The age of 

magic, The age of power, The age of technology, The end of the age of people och slutligen 

The dawn of the age of adventures. 151 För länge, länge sedan, börjar skapelsemyten, steg 

en forntida ras ner från gudarna som blomstrade i Vana´diel och en dag bestämde de sig för 

att bygga en väg till paradisets entré, men den heliga portvakten förstörde deras väg och 

blev så förargad för att de försökt bygga vägen, att han slängde deras hem i botten på havet. 

Gudinna Altana såg då ruinerna och grät fem tårar, som föll på jorden. Dessa gav liv åt de 

fem raserna i Vana`diel.152 Guden Promathia blev ännu argare över att de försökt bygga en 

gång till paradisets entré och från hans plats i skuggorna kastade han en förbannelse om 
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evig konflikt hos raserna och skapade fruktansvärda monster och spred ut dem i världen och 

befallde dem att kriga mot folken i Vana`diel och ockupera deras medvetande. 153 

Sedan inleds alltså kampen mot ondskan och en kamp folken emellan. Raserna Galka och 

Mithra hade kroppar som kunde motstå de så kallade ”bestman” och slogs för att kasta ut 

dem från sitt hemland. Rasen Tarutaru växte likaså och sökte fred, de hittade en kontinent 

som inte var kartlagd, Windurst där de bosatte sig. En liten flicka fick där en dag veta 

hemligheterna bakom magin när hon gick vilse i mystiska ruiner. Magins kunskaper spreds 

till hennes folk och då började den stora eran av magi154 Tarutaru skapade en federation och 

kämpade för att få iväg horderna av bestman från deras land. Deras kultur blomstrade och 

kunskapen om magin spreds tillsist även till Vana`diel och de började använda magi på egen 

hand, men det gjorde även monstrerna, de så kallade beastman. Tarutaru isolerade sig då, 

magin skapade både lycka och konflikter.155 Elvaan började bygga sitt hem i San d´oria, när 

Tarutarus monopol på magin bröts. Det uppstod mäktiga order av riddare och nästan hela 

quon kontinenten kom under deras kontroll och bestmen och Tarutrus fästningar och byar föll 

samman. Men Hume och Galka rasen besegrade riddarna då de hade mer avancerad teknik, 

vilket gjorde att kungadömet av San d´oria fick inre kriser och inbördes krig och elvernas land 

gled sakta men säkert ur deras händer. 156 

Människorna begav sig ut på handelsresor i Vana`diel och de rådde ekonomisk utveckling, 

en ny nations stat, Grand duchy of Jeuno skapades. 157Men så en dag kom skuggorna utan 

varning, fyllda av hat av allt levande och attackerade Vana`diel. Kristall kriget började, alla 

nationer föll efter år av fred. En i Juno övertalade folket av i San d´oria, Windurst och Bastok 

att gå tillsammans och besegra bestman en gång för alla. De vann, och fängslade härskaren 

av mörkret i sin fästning Zvah. Många dog och förödelsen var stor, av städer i Vana`diel.158 

Sedan startade kampen för att hålla allinsen vid liv efter kriget och de byggde konsultat i 

varandras länder. Men monstrerna hade omgrupperat och skapat nya fästen i världen. De 

började plundra och terrorisera folket av Vana`diel återigen och de olika raserna misstror 
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fortfarande varandra, istället för att enas och slåss mot beastmen. Det skapades en ny 

generation av äventyrare som ska komma att försöka ta hand om problemet på egen hand 

och där är där spelaren kommer in i bilden som hjälten som ska rädda världen.159
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