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1 Bortom texterna 

Själv ska H.P. Lovecraft ha avskytt spel. “I feel quite justified in believing that games 

and sports ought not to be ranked among the major fenomena of life”, skrev han i ett 

av sina brev till författarkollegan Robert E. Howard i oktober 1932.  Ett halvt sekel 1

senare, 1981, gavs det första rollspelet baserat på Lovecrafts verk ut: Call of Cthulhu, av 

det amerikanska förlaget Chaosium. Spelet är nu inne på sin sjunde utgåva och många 

fler roll- och brädspel har följt därefter.  

Spel av olika former är bara en av flera genrer av populärkultur där 

Lovecrafts författargärning levt vidare genom influenser och teman. Referenser till 

Lovecraft hittas inom film, teater och inte minst musik, men just spelvärlden är unik 

på så sätt att den innebär ett mer aktivt interagerande med materialet än exempelvis 

en passiv läsning av ett verk. Det gäller inte minst inom rollspelande, där spelare 

skapar sin karaktär, som en form av alter ego, som utsätts för olika prövningar och 

äventyr. Det är heller inte ovanligt att göra sin första kontakt med Lovecraft genom ett 

spel. Detta konstaterar även Michel Houellebecq i förordet till sin essä H.P. Lovecraft - 

Emot världen, emot livet och menar att en del som möter honom för att få sitt exemplar 

av boken signerat  
har upptäckt Lovecraft genom roll- och dataspel. De har inte läst honom, och har inte 
ens för avsikt att göra det. Egendomligt nog vill de ändå - bortom texterna - veta mer 
om hans person och hur han konstruerade sin värld.   2

Det är därför intressant att undersöka vilken funktion Lovecrafts myter kan ha i just 

en spelvärld. Mycket har skrivits om personen Lovecraft, av Houellebecq bland 

många andra, men i det här sammanhanget är det främst det arv han lämnat efter sig 

som är det intressanta - med fokus på vad som händer just “bortom texterna”.  

Många spel, såväl analoga roll- och brädspel som datorspel, är direkt baserade 

på Lovecrafts verk. Till dessa hör exempelvis brädspelet Arkham Horror, som utkom i 

sin originalupplaga 1987 och kan sägas ha bidragit till att popularisera genren. Sedan 

finns i sin tur spel som bara använder element från Lovecrafts verk men då bara som 

en del av en större sammansatt spelvärld med ett i övrigt från Lovecraft fristående 

narrativ. Ett sådant är datorspelet World of Warcraft, Blizzard Entertainments 

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) baserat på 

realtidsstrategispelet Warcraft och dess uppföljare från samma tillverkare. World of 

1 The H.P. Lovecraft Archive. “Lovecraftian Games”. 2016. http://www.hplovecraft.com/popcult/games/ 
(Hämtad 2019-04-25).  
2 Michel Houellebecq. H.P. Lovecraft: Emot världen, emot livet. Stockholm: Fischer & co, 2005. s. 19  
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Warcraft är ett spel som genremässigt håller sig i en klassisk heroisk fantasymiljö där 

spelare väljer att tillhöra en av två faktioner som är i ständig strid med varandra. 

Världen som sådan är sedan uppbyggd av en väv av olika myter och kulturella 

referenser, som exempelvis asatron. Spelet är också känt för sina många referenser till 

populärkulturella fenomen, något som märks inte minst på att ickespelarkaraktärer i 

spelet ofta kan ha namn som anspelar på verkliga kända personer. De mest 

tongivande referenserna är emellertid de till H.P. Lovecraft och främst hans 

Cthulhu-mytologi. 

Spelet World of Warcraft utspelar sig primärt på planeten Azeroth. Planeten 

befolkas av en mängd olika raser och folkslag, varav många också är spelbara; 

däribland typiska raser som ofta dyker upp i fantasyberättelser såsom olika typer av 

alver, orcer och dvärgar, men även odöda och förhållandevis vanliga människor. 

Tillvaron på planeten påverkas till stor del av närvaron av så kallade “gamla gudar” 

(Old Gods) som varit en del av Azeroth sedan de slungades ut i rymden för att finna 

världar att korrumpera. Dessa entiteter beskrivs i World of Warcraft Chronicle: Volume I 

som “mountains of flesh, pockmarked with hundreds of gnashing maws and black, 

unfeeling eyes”.   3

I spelet och på andra avbildningar av de gamla gudarna framgår också de 

visuella likheter som finns med hur H.P. Lovecrafts gudavarelser framställs, i dels 

hans egna originalskrifter och dels samtida och senare illustrationer. I begynnelsen var 

de gamla gudarna på Azeroth fyra till antalet: Y’Shaarj, C’Thun, Yogg-Saron och 

N’Zoth. Genom historien, både den som berättats i och utanför spelet, har de influerat 

skeenden och sökt förgöra allt liv på planeten, inte minst genom sina anhängarkulter. 

I dagsläget, det vill säga i den aktuella delen av spelnarrativet, så är alla emellertid 

mer eller mindre besegrade förutom N’Zoth vars hemvist för närvarande också är 

okänd.  

Den här studien utgår således från två omfattande fiktiva universum: H.P. 

Lovecrafts utökade Cthulhu-mytologi och World of Warcraft, en massiv spelvärld med 

över tio år av samlat berättande både i och utanför spelet. I den här kontexten handlar 

det primärt om att se övergripande drag i det första för att applicera på valda delar av 

det senare. Tillvägagångssättet för analysen är att med Lovecraft, Mythos och teorier 

om världsbyggande som bakgrund undersöka delar av de många element i World of 

3 Robert Brooks, Matt Burns och Chris Metzen. Chronicle: Volume 1. Milwaukie: Dark Horse Comics, 2016. s. 
29 
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Warcraft som är kopplade till narrativet om de gamla gudarna. Delarna av spelet är 

utvalda för att belysa olika aspekter av de gamla gudarnas inverkan på världen och 

narrativet, och fokus ligger främst på de två raidinstansbossarna C’thun och 

Yogg-Saron samt spelets senaste expansion World of Warcraft: Battle for Azeroth.  

I diskussionen om kringhistorien för ett spel som World of Warcraft är det 

också relevant att resonera kring vad som är kanon och inte. Den här analysen utgår 

primärt från Blizzard Entertainments officiella Chronicle-serie, där spelföretagets 

författare knyter ihop alla lösa trådar som funnits spridda i och utanför spelet och 

samlar Azeroths historia från begynnelsen. Som komplement används också, utöver 

själva spelet, två officiella wikidatabaser för World of Warcraft.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur författaren H.P. Lovecrafts 

mytologi fungerar världsbyggande i onlinerollspelet World of Warcraft. 

● Hur ser närvaron av Lovecraftelement ut i World of Warcraft? 

● Hur påverkar elementen spelets narrativ och dess värld? 
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2 Teori och tidigare forskning 

När Howard Phillips Lovecraft avled i fattigdom i mars 1937 var steget till att hans 

arbete en dag skulle komma att influera världens största onlinerollspel inte givet. Ett 

sätt att börja försöka förstå hur Lovecrafts skapelser har hittat in i spelet World of 

Warcraft är att undersöka hur hans verk och främst hans Cthulhu-mytologi levt vidare 

och återskapats i olika kulturyttringar. 

Lovecrafts betydande influenser på populärkultur och inte minst på 

skräckfiktionen har lyfts fram av bland andra John Engle. I essän “Cults of Lovecraft: 

The impact of H.P. Lovecraft’s fiction on contemporary occult practices” visar han 

också på hur Lovecrafts inverkan inte enbart fungerat influerande.  Engle redogör för 4

hur olika grupperingar av ockultister kommit att hänvisa till Lovecrafts litteratur som 

något som mer eller mindre överskrider fiktionen, och att inflytelserika personer inom 

grupperingarna till och med kommit att se på Lovecraft som en “channeler of true 

magical occult forces” och hans texter som “genuine supernatural source material”.   5

För en typ av läsare har myten således kommit att bli högst verklig, men Lovecrafts 

verk har också fått liv utanför sina originaltextramar genom andra typer av medier. 

De senaste åren har det särskilt skett en markant ökning på ett område. Sedan 

2014 har det årligen publicerats omkring dussinet brädspel med anknytning till 

Lovecrafts teman, vilket kan jämföras med att publiceringstakten tidigare varit 

ungefär ett spel per år sedan det tidigare nämnda Arkham Horror utkom 1987. 

Ökningen har inte getts någon vetenskaplig förklaring, men de som spekulerat i 

frågan menar att det dels handlar om att intresset för Lovecrafts verk ökat överlag 

vilket därmed skapat ett kommersiellt intresse och dels att det handlar om en 

licensfråga. Flera av Lovecrafts verk är numera allmän egendom vilket möjliggjort för 

kreatörer att skapa nya verk kring exempelvis Cthulhu.  

 

  

4
 John Engle. “Cults of Lovecraft: The impact of H.P. Lovecraft's fiction on contemporary occult practices”. 

Mythlore. vol. 33, nr. 1, 2014. s. 85-98. 
5 Ibid. s. 90. 
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2.1 Transmedialitet och världsbyggande 
Certainly, Sherlock Holmes has become far more than a fictional detective. 
He has so infused the cultural consciousness that the term ‘Sherlock Holmes’ 
has become a generic term for detective or clever person.  6

 
Ett annan litterärt universum som i liknande magnitud tagit steget över till 

spelformen, såväl analogt som digitalt, är J.R.R. Tolkiens. Den typen av transmedialt 

berättande diskuterar Adam Brown och Deb Watherhouse Watson i artikeln “Playing 

with the History of Middle Earth: Board Games, Transmedia Storytelling, and The 

Lord of The Rings”. Att ta ett välkänt verk och översätta det till ett spelnarrativ, i det 

här fallet brädspel, innebär att skaparna drar material ur vad Brown och Waterhouse 

hänvisar till som en existerande “fabula pool” av element från originalverken. Det kan 

således sägas finnas en begränsning i vilka friheter en skapare av spel som ska vara 

uttalat baserade på kända verk kan ta sig i relationen till källmaterialet, i och med att 

en “fabula pool” i sig inte är oändlig. Skapare av den typen av spel kan också behöva 

ta hänsyn till vilken grad av nya narrativ som kommer att accepteras av dess 

mottagare, som ofta är väl förtrogna med källmaterialet. Brown och Waterhouse 

menar att det finns en medvetenhet kring det i spelen Lord of The Rings (Knizia) och 

War of the Ring. 

Both games reveal a certain ‘respect’ - if not ‘reverence’ - for their pre-text, which is 
perhaps unsurprising given the novel’s canonical status, but can also be seen as an 
awareness on the designers’ part of what is likely to be accepted and valued by fans 
when producing a transmedia text.  7

Ett transmedialt brädspelsberättande handlar i den meningen om att förhålla sig till 

spänningen mellan att ge spelaren frihet som medskapare i ett icke-linjärt narrativ och 

just begränsningen i vilka narrativa vägar som är möjliga utan att frångå den narrativa 

kärnan i källmaterialet. Det är detta Henry Jenkins talar om som “the range of 

narrative possibility”, som det som går bortom begränsandet av en historia som något 

som ryms inom en början, en mitt och ett slut.  Det är där det transmediala 8

berättandet kan ta vid. 

 

6 Elizabeth Rosenblatt. “The Adventure of the Shrinking Public Domain”. University of Colorado Law Review. 
vol. 86. 2015. s. 569 
7 Adam Brown och Deb Waterhouse-Watson. “Playing with the History of Middle Earth: Board Games, 
Transmedia Storytelling and The Lord of the Rings”. Journal of Tolkien Research. vol. 3, nr. 3, 2016: 1-32. s. 10 
8 Henry Jenkins. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. 2008. New york: New York 
University Press. s. 119.  
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2.2 Cthulhu Mythos 
It is as if his own tales were a small but essential substructure of an edifice 
that has grown exponentially in every conceivable direction.  9

 
Efter Lovecrafts bortgång kom efterföljare att börja tala om “The Cthulhu Mythos” 

(Cthulhu-mytologin) som ett samlingsbegrepp för verk som använder eller inspireras 

av Lovecrafts övernaturliga element, vilket inkluderar verk skrivna både av Lovecraft 

själv och andra författare. Begreppet myntades av August Derleth, författare och vän 

till Lovecraft som själv bidrog med många texter till mytologin. Derleth ska också ha 

tillskrivit Lovecraft några av sina verk, med avsikt att forma myten utifrån egna idéer 

snarare än de grundade i Lovecrafts avsikt. Medan Lovecrafts intentioner brukar 

tolkas som mer främmandegörande genom att beskriva mänsklighetens litenhet i det 

stora kosmiska hela finns de som förvaltat hans arv som sökt skapa en mer 

övergripande mytologi där människan istället ges en framträdande betydelse. En som 

diskuterat vikten av detta är Jens Heimdahl som går så långt som att tala om August 

Derleths behandling av Lovecrafts verk som en form av manipulation som inneburit 

att kärnan i Lovecrafts idéer till viss del gått förlorad.  “The H.P. Lovecraft Archive”, 10

en webbsida som samlar information och resurser kring Lovecrafts liv och verk, 

menar också att många av de populärkulturella verk och fenomen som säger sig vara 

inspirerade av Lovecraft i själva verket är inspirerade av “Mythos” och lyfter även att 

de bör ses som skilda fenomen. 

För att ett verk ska definieras som en del av “The Cthulhu Mythos” ska det 

innehålla vissa element, enligt lovecraftkännaren S.T. Joshis introduktion till 

samlingsvolymen The Complete Cthulhu Mythos Tales. Det första elementet är de 

gudavarelser som skapats av Lovecraft, såsom Cthulhu, Azathoth och Yog-Sothoth, 

samt deras (mänskliga) anhängare. Nästa element är de fiktiva böcker, manuskript 

och andra viktiga dokument som ger information om till exempel gudarna. Sedan ska 

berättelserna utspela sig eller beröra någon av de fiktiva städer som också var viktiga 

för Lovecraft: Arkham, Dunwich, Innsmouth och Kingsport, alla belägna i New 

England. Det sista, och kanske viktigaste, är det så kallade kosmiska perspektivet som 

handlar om att illustrera mänsklighetens obetydlighet i det universella. Utifrån den 

definitionen ingår inte alla verk skrivna av Lovecraft själv i “Mythos”, medan verk av 

andra författare kan göra det. I den här kontexten är definitionen främst relevant på 

9 H.P. Lovecraft. The Complete Cthulhu Mythos Tales.  New York: Sterling Publishing Co., Inc. 2016. 
10 Rickard Bergborn och Mattias Fyhr (red). I nattens korridorer: Artiklar om skräck och mörk fantasy. 2. uppl. 
Stockholm: Aleph bokförlag. 2004. s. 107 
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det sätt den kan användas som en grundläggande formel för att avgöra om något är i 

någon mening “lovecraftskt”. 

 
2.2.1 Mythos och monomyt 
En som diskuterat Cthulhu-mytologin är Mark Lowell, som jämfört Lovecrafts 

mytbildning med mytologiprofessorn Joseph Campbells teorier om “mythic cycles” 

eller “monomyths”.  

In the monomyth, a herald calls a hero into a realm of myth and the unconscious 
where he confronts various tribulations and emerges with a boon for his fellow men. 
However, for Lovecraft and his imitators, this realm of myth contains only sorrow, 
insanity and death; by entering it one realizes the truth of humanity’s insignificance in 
the universe.  11

Medan hjälten i monomyten kommer tillbaka efter sin prövning med visdom att föra 

vidare till sitt samhälle, i ett positivt slutskede av cykeln, kommer Lovecrafts hjältar 

att förstöras av sin nya kunskap. Även Henry Jenkins refererar till Campbells idéer 

och hänvisar till att monomyten ligger till grund för mycket av modernt berättande, 

inte minst inom film. Att samma grundläggande mytvärld används som ramverk och 

återskapas i stor skala skapar förutsättningar för förförståelse hos publiken. På så sätt 

skapas också arketyper och traditioner som är lätta att känna igen när de dyker upp i 

olika berättelser, men de är också beroende av en förförståelse som kan vara 

tidsbunden. Det kan till exempel förklara varför nutida läsare har svårare att ta till sig 

Odyssén eftersom vi saknar många av de referensramar som kunde förväntas av 

Homeros samtida läsare.  12

Myten kan också spela en stor roll i uppbyggandet av andra världar. Tanya 

Krzywinska beskriver hur olika lager av myter och kulturella referenser bygger upp 

den fiktiva världen i just World of Warcraft med artikeln “Blood Scythes, Festivals, 

Quests and Backstories: World Creation and Rhetorics of Myth in World of Warcraft.”  13

Krzywinska menar att myter och intertextualitet bidrar till att skapa en känsla av en 

verklig värld, trots - eller kanske tack vare - att myterna och referenserna i sig kan 

vara bekanta för spelaren.  

11 Mark Lowell. “Lovecraft’s Cthulhu Mythos”. The Explicator. vol. 63, nr. 1. 2004: 47-50.  
12 Jenkins. 2008. 
13 Tanya Krzywinska. “Blood Scythes, Festivals, Quests, and Backstories: World Creation and Rhetorics of 
Myth in World of Warcraft”. Games and Culture. vol. 1, nr 4, 2006: 383-96. 
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As such, any fantasy-based game draws on a range of preexisting sources relevant to 
the invocation of the fantastic to lend breadth and depth to a game world and make 
use of players’ knowledge.   14

Michael Hitchens och Adam Ruch hänvisar till Krzywinskas idéer om 

världsbyggande och applicerar dem på sin analys av just referenserna till H. P. 

Lovecraft i World of Warcraft. I essän “Form over Function - The use of Lovecraftian 

elements in World of Warcraft” redogör de för hur dessa element används i spelet med 

utgångspunkt i Lovecrafts inflytande inom skräckfiktionen.  Analysen fokuserar 15

således på att undersöka hur väl elementen fungerar som just skräckelement eftersom 

de menar att det står i kontrast mot en i övrigt heroisk fantasyvärld. Hitchens och 

Ruch beskriver de karaktärer som ska föreställa spelets “Old gods” och jämför dem 

med övriga typer av varelser som befolkar spelet - inte minst de som spelaren kan 

välja att vara - och menar att de inte visuellt fungerar som skräckelement: “Their 

‘otherness’ is somewhat diminished by the sheer commonness of alien physiognomies 

in Azeroth”.  I stället menar de att användandet av teman och element från Lovecraft 16

fungerar just världsbyggande, för att bidra till att bygga världens historia och 

mytbildning, snarare än att fungera i direkt överförd betydelse från originalverken. 

 

2.3 Att bygga världar 
(I)n science fiction and fantasy, in fact, the creation of detailed settings seems 
to be a structural necessity.   17

Världsbyggande är en viktig del av litterärt skapande, inte minst ur ett transmedialt 

perspektiv.  Rika och detaljerade fiktiva världar skapar förutsättningar för vidgade 18

textupplevelser genom vidare- och medskapande enligt de principer för konvergens- 

och deltagarkultur som omskrivs av bland andra Henry Jenkins. 

Ett sätt att förstå varför element från ett fiktivt “universum” kan färdas in i ett 

annat är att resonera kring på vilken nivå fiktiva karaktärer och figurer existerar. En 

som försökt närma sig ett svar på detta ur ett världsbyggnadsperspektiv är Julien 

Lapointe, som använder de många iterationer som finns av berättelserna om Arthur 

Conan Doyles klassiska detektiv Sherlock Holmes för att visa på hur karaktärer kan 

ändra utseende, namn och till med kön utan att vi slutar känna igen dem. Lapointe 

14 Krzywinska 2006. s. 383 
15  Michael Hitchens och Adam Ruch. “Form over Function: The Use of Lovecraftian Elements in World of 
Warcraft”. Proceedings of The 9th Australasian Conference on Interactive Entertainment. 2013: 1-8. 
16 Ibid. s. 5 
17 Marta Boni. (red.). 2017. s. 47 
18 Ibid. s. 13 
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hänvisar till David Lewis teori om “inter-fictional carry-over” för att förklara hur den 

kunskap som ges om en karaktär i ett specifikt verk följer med läsaren eller tittaren till 

nästa möte med samma karaktär, oavsett form. Även om vi förstår karaktären som 

fiktiv skapelse så har den någon form av grundläggande byggstenar som är det som 

ger karaktären dess utmärkande drag och som följer med även om den sätts in i en 

helt ny kontext. 
We at least tacitly assume that they do possess some genetic/DNA constitution. This 
(presumed, imagined) constitution, however, may change from one textual iteration to 
another. All the same, Sherlock Holmes is still Sherlock Holmes, whether he is alive 
today or over a century ago.  19

Även Roberta Pearson använder Sherlock Holmes som exempel för att resonera kring 

vad som kan sägas vara den minsta gemensamma nämnaren för att en karaktär 

fortfarande ska vara samma karaktär, och menar att så lite som själva namnet räcker:  
The character can indeed be reduced to such a minimal common frame of reference 
that his name alone suffices to ensure recognition; if a character is called Sherlock 
Holmes then he is Sherlock Holmes.  20

Exemplen med Sherlock Holmes ovan visar på koncept kring världsbygge och 

transmedialitet som kan ha relevans även i en diskussion om lovecraftskt 

världsbygge,  men det finns också fler beröringspunkter mellan Lovecraft och Doyle. 

Dels ska Lovecraft själv ha beundrat Doyle som författare, och dels har de båda skapat 

myter som överlevt dem och tagit många nya skepnader.  De båda författarskapen 21

har även fått liknande genomslag i brädspelsbranschen, där mängden spel som utgår 

från Sherlock Holmes och hans äventyr är i paritet med de som skapats kring 

Lovecraft som tidigare vidrörts. Ett exempel är Sherlock Holmes: Consulting Detective 

där spelare samarbetar kring att lösa fall tillsammans med Doctor Watson. Spelets 

koncept handlar primärt om att leta sig fram i en berättelse genom skrivna ledtrådar, 

kartor och annat material som syftar till att ge känsla av att vara en del av Doyles 

litterära universum snarare än att ha kompetitiva element. Samma koncept ligger till 

grund för spelet Mythos Tales, med skillnaden att istället för att navigera kring en karta 

över ett viktorianskt London befinner du dig i 1920-talets Arkham och löser mysterier 

hemmahörande i Lovecrafts “Mythos”. 

Det finns också litterära exempel på hur Lovecrafts och Doyles världar möts. 

Novellen A Study in Emerald är Neil Gaimans svar på en beställning av just en historia 

19 Marta Boni. (red.). 2017. s. 70 
20 Ibid. s. 123 
21 Houellebecq 2005. s. 19 
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där Sherlock Holmes möter H.P. Lovecraft till novellsamlingen Shadows over Baker 

Street. Gaiman beskriver utmaningen i uppgiften som  
something deeply unpromising about the set-up: the world of Sherlock Holmes is so 
utterly rational, after all, celebrating solutions, while Lovecraft’s fictional creations 
were deeply utterly irrational, and mysteries were vital to keep humanity sane.   22

 
Att sammanföra två litterära universum i en transmedial berättandestruktur innebär 

således att förhålla sig till två separata källmaterial och “fabula pools”, likt två 

uppsättningar regler. Ett annat område där Doyles verk kan jämföras med Lovecrafts 

är när det gäller frågan om copyright och ägande. Även karaktären Sherlock Holmes 

har, inte utan stridande krafter, fallit över till allmän egendom (public domain).  Det 23

är därför brädspel som exemplet ovan kan använda namnet “Sherlock Holmes”, på 

samma sätt som de som använder namn som “Cthulhu” och liknande. Elizabeth L. 

Rosenblatt argumenterar i artikeln “The adventure of the shrinking public domain” 

för att det förvisso är viktigt för författare och andra skapare att kunna skydda sina 

karaktärer bakom copyrightregler, som ett kreativt såväl som monetärt incitament, 

men menar att det är lika viktigt att skapelserna tills slut släpps fria. 
Like chicks leaving the nest, at some point, characters must be permitted to take on 
expressive lives of their own, to become part of a cultural vocabulary that is free to use 
for all purposes, without cost or content control.  24

Idén om ett kulturellt vokabulär, som Rosenblatt menar att Sherlock Holmes tillhör, 

innebär att vi till exempel kan se vissa visuella markörer och direkt koppla dem till en 

viss karaktär eller typ av berättelse. Här är Sherlock Holmes återigen ett tydligt 

exempel, och det går också att dra paralleller till superhjältars ofta tydliga visuella 

kännetecken: 
Sometimes, visual signifiers alone, or what might be termed the character’s 
iconography, constitute sufficient identification; Batman can be reduced to the 
instantly recognizable Bat signal and Holmes to the equally recognizable deerstalker, 
magnifying glass, and pipe.”  25

Även om de visuella markörerna kan sägas vara viktiga för att en karaktär ska leva 

vidare i nya format så finns också exempel på hur identifikation av en karaktär inte 

står och faller med att alla markörer är inkluderade, såsom BBC:s Sherlock som 

placerar Sherlock Holmes i ett modernt London istället för ett viktorianskt. Även om 

TV-serien är en slags modern översättning av Doyles originalverk så finns emellertid 

mer lekfulla hänvisningar till de klassiska markörerna. Ett tydligt exempel är när 

22 Neil Gaiman. Fragile Things. London: Headline Publishing Group, 2013.s. 4 
23 Rosenblatt. 2015.  
24 Ibid. s. 630  
25 Marta Boni. (red.). 2017. s. 120 
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Doctor Watson (spelad av Martin Freeman) ber Sherlock Holmes (Benedict 

Cumberbatch) att sätta på sig hatten, som han i övrigt inte brukar bära men av misstag 

blivit förknippad med, i ett specialavsnitt som utspelar sig i just viktoriansk tid, och 

säger: “You’re Sherlock Holmes, wear the damn hat”.    26

26
 Mark Gatiss och Steven Moffat. Sherlock: The Abominable Bride. BBC. 2016. 
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3 Analys 

Hänvisningar till H. P. Lovecraft i World of Warcraft handlar främst om likheter med 

Lovecrafts gudaentiteter till namn och i vissa fall utseende. Här är de mest 

framträdande de gamla gudarna C’Thun, Yogg-Saron och N’Zoth, den mytomspunna 

platsen Ny’alotha och inte minst själva planeten Azeroth, vilka till namnet har sina 

lovecraftska motparter i Cthulhu, Yog-Sothoth, Zoth-Ommog, Nyarlathothep och 

Azathoth. Förståelse för de gamla gudarnas plats i världen har sin grund i Azeroths 

skapelseberättelse så som den finns nedskriven i texter främst utanför spelet.  

Spänningen mellan krafterna skugga och ljus har lagt grunden för hela 

skapelsen. När universum föddes genom explosioner av kollisioner mellan krafterna 

formades planeterna i den rymd som kallas “The Great Dark Beyond”. I kärnan av 

somliga av dessa planeter uppstod “världssjälar” (world-souls) med potential att 

vakna och bli kolossala “titaner” (Titans). De första titanerna som vaknade, som 

enorma levande världar, formade “the Pantheon” och gav sig ut för att finna fler av 

sin like.  Medan titanerna sökte forma, ordna och beskydda de världar de mötte på 27

sin resa fanns krafter vars syfte istället var att förgöra allt liv i universum:  

These entities were known as the void lords, and they had long watched the Pantheon 
and their journey from world to world. Envious of their power, the void lords sought 
to corrupt one of the world-shaping titans into an instrument of their will (...) 
Eventually, the void lords moved to exert their influence over a titan in its most 
vulnerable state: before it had awakened.  28

Eftersom de inte kunde se i vilka världar det fanns en ännu sovande världssjäl 

slungade de skapelser av mörk magi ut i universum i förhoppningen att de skulle få 

fäste på just sådana världar. Fyra av dessa kom att landa på olika delar av Azeroth 

och det är de vi kallar “Old Gods”. När titanerna (“the Pantheon”) upptäckte Azeroth 

märkte de dels att planeten var en av dem, med en världssjäl med potential att bli den 

kanske mäktigaste titanen av alla, och dels att de mörka krafterna redan tagit fäste på 

planeten.  

Detta ledde i sin tur till en konflikt inom titanerna som har kommit att vara 

central för Azeroths historieutveckling. Titanen Sargeras, som med egna ögon sett en 

planet med en världssjäl bli korrumperad av gamla gudar menade att det bästa vore 

att förstöra Azeroth, på samma sätt som han förstört den andra redan förlorade 

27 Brooks, Burns och Metzen. 2016. s. 19 
28 Ibid. s. 21 
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planeten. Resterande titaner var emellertid eniga om att de inte kunde överge en av 

sina egna och bestämde sig för att försöka rädda planeten och dess världssjäl.  

Striderna som följde kom att påverka Azeroth på flera sätt. Titanernas ledare, 

Aman’Thul, försökte avlägsna de gamla gudarna genom att slita bort dem från 

planeten. Han lyckades på det sättet döda guden Y’Shaarj, men insåg då att dess 

tentakler var så vitt och djupt rotade i planeten att det gjorde för stor skada på 

Azeroth. Titanerna beslutade således att istället fängsla de övriga gudarna djupt 

under jorden för all framtid.  

På så sätt uppfyller World of Warcraft i någon mån de två första kriterierna för 

ett verk att upptas i Mythos: en variant av gudavarelserna finns där, och både inom 

världen och utanför finns mängder av fiktiva böcker och andra skrifter som talar om 

dem. Även om gudarna i spelet är kopplade till sina specifika platser i världen så har 

de emellertid ingen koppling till de för Lovecraft så centrala städerna Arkham och 

övriga. Det kanske mest intressanta är att undersöka hur spelet och dess värld 

förhåller sig till det kosmiska perspektivet inte minst sett till spelarkaraktären och 

synen på hjälterollen. 

 

3.1 Hjältedåd och mening 
You resist. You cling to your life as if it actually matters. You will learn.  29

Något som Lovecrafts universum har gemensamt med World of Warcrafts är att hjältar 

dör. Det finns emellertid skillnader i vilken betydelse som läggs vid hjältens död. 

Houellebecq skriver att för en lovecraftsk hjältekaraktär har döden “(...) ingen mening. 

Den ger ingen frid. Den innebär inte alls ett slut på historien. HPL dödar obevekligt 

sina figurer som om de bara vore dockor som slets itu.”  Sett ur ett rent 30

spelmekaniskt perspektiv kan en hjältes död i World of Warcraft sägas följa samma 

mönster. En spelarkaraktär kommer att kunna “dö” tusentals gånger utan att det har 

någon egentlig narrativ betydelse, genom att döden är mer av en teknisk formalitet 

kopplad till de olika belöningssystem som finns i grunden till konstruktionen av 

spelupplevelsen. Utöver det mekaniska, där döden utgör mer av en möjligen 

obekväm och oläglig paus innan spelet kan återupptas, finns emellertid ett mer 

narrativt lager som hör samman med spelets rollspelselement och spelarkaraktärens 

funktion som del av ett fortgående narrativ.  

29 Wowpedia. “Puzzle Box of Yogg-Saron.” 2019. https://wow.gamepedia.com/Puzzle_Box_of_Yogg-Saron 
(Hämtad 2019-05-27).  
30 Houellebecq 2005. s. 17 
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Hjältekaraktären, som kontrolleras av spelaren, ligger där närmare Campbells 

monomytiska hjälte än den lovecraftska. Från starten för hjälten på nivå (level) ett 

sänds hjälten ut på en resa som går ut på att övervinna prövningar och därigenom 

skaffa ny kunskap och erfarenhet. En spelarkaraktär på den högsta nivån kan därför 

ha en historia av att ta sig an och bekämpa en lång rad mäktiga fiender och hot mot 

planeten, alltid prisad som hjälte som kommer ut på andra sidan med nya, starkare 

föremål och ibland också nya förmågor. Här finns också en tydlig skillnad mellan 

World of Warcrafts och Lovecrafts hjältar. Lovecrafts protagonister är i regel 

vetenskapmän vars enda belöning för sina upptäckter är vansinne. Där är kunskapen i 

sig förgörande och inte sällan det som leder till hjältens död. I At the Mountains of 

Madness försöker geologen William Dyer förhindra en ny expedition till Antarktis 

eftersom den han tidigare lett gjort fasansfulla upptäckter som visat sig både 

omstörtande och dödliga. I World of Warcraft skulle det snarare ha varit premisserna 

för ett nytt uppdrag för hjältekaraktären att bli utsänd på. Som spelare får du ofta i 

uppdrag som handlar just om att undersöka och konfrontera okända och farliga hot, 

som en form av hjältedåd som beställningsjobb. 

Även om Azeroth är en värld utsatt för mycket turbulens och mörka tider så 

är fokus alltid på att ondskan kan besegras, och det är i regel vanliga dödliga som går 

samma i stora grupper och tillsammans besegrar de mäktigaste fienderna. Detta står i 

stark kontrast mot den syn på människans som är den rådande i Lovecrafts litterära 

universum. I det kosmiska perspektivet på mänsklighetens ställning är det otänkbart 

att ett tjugotal välutrustade och magiskt kompetenta individer med gemensam styrka 

skulle kunna besegra en av Lovecrafts “fientliga” entiteter. Detta också genom att det 

uttalat fientliga som koncept i det perspektivet är en irrelevant konstruktion. En 

lovecraftsk utomjordisk varelse, likt Cthulhu och de andra gudaentiteterna, är inte en 

fiende i den funktion som ges av en antropocentrisk monomytisk tradition; att utropa 

något till fientligt eller ont innebär i sig att perspektivet utgår från att människan, och 

hela mänskligheten, har betydelse. Det perspektivet har av andra författare inom 

Cthulhu-mytologin, som tidigare vidrörts, förskjutits till fördel för omfamning av mer 

antropocentriska teman.  

En annan betydande skillnad i hjälteperspektiven mellan de olika 

universumen är att en hjälte själv kan hantera de krafter som förknippas med de 

gamla gudarna. De “void lords” som skapade de gamla gudarna är manifestationer av 

ren skuggenergi. Skuggenergin har sin motpol i ljusenergi, och krafterna förknippas 

med destruktiva respektive livgivande egenskaper. Båda krafterna går att bemästra 
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och användas för goda syften, vilket inte minst spelets präster är ett bra exempel på. 

Den spelbara klassen Priest kan använda både ljusmagi och skuggmagi, beroende på 

vilken specialisering spelaren väljer. En så kallad Holy Priest använder ljusmagi för 

att hela sina allierade medan en Shadow Priest kan använda skuggmagi för att skada 

sina motståndare. Den tredje varianten, Discipline Priest, kan i sin tur hantera båda 

magityperna för att både skada och hela. Präster med skuggmagispecialisering blev 

också väldigt nära kopplade till kraften hos de gamla gudarna under expansionen 

World of Warcraft: Legion, då de blev bärare av det speciella vapnet “Xal’athath, Blade 

of the Black Empire”, en uråldrig dolk förstärkt av kraft från de gamla gudarna. 

Kraften märks av genom att dolken tycks ha en personlighet och egen vilja, och 

kommunicerar med sin bärare genom bland annat uppmuntrande viskningar när 

bäraren dödar fiender. Dolken är således ett exempel på världsbyggande genom att ha 

vad som kan sägas vara rent kosmetiska effekter kopplade till spelmekaniken.  

 

3.2 Att döda en gammal gud 
That is not dead which can eternal lie. And with strange aeons even death 
may die.  31

Den första av World of Warcrafts gamla gudar att besegras av spelare var C’thun. 

C’Thun är den sista bossen i raidinstansen “Temple of Ahn’Qiraj”, en del av 

grundversionen av spelet som då krävde 40 samarbetande spelare på den dåvarande 

maxnivån 60 för att besegra. Likt andra gamla gudar kommunicerar C’Thun med 

spelaren genom viskningar, och den som vandrar genom templets gångar kan höra 

budskap som “your friends will abandon you” och “you are already dead”. En tydlig 

koppling till Lovecrafts Cthulhu finns i texten till ett uppdrag som spelaren kan få i 

samband med striden: “At his dwelling in Ahn’Qiraj, dread C’thun awaits i slumber”.

 Det är lätt att se hur raden anspelar på frasen “In his house at R’lyeh dead Cthulhu 32

waits dreaming” ur The Call of Cthulhu, där det beskrivs som översättningen av orden 

“ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn” som uttalas av dyrkare av 

entiteten Cthulhu. 

Den andra gamla guden som blivit besegrad är Yogg-Saron som är sista 

bossen i raidinstansen Ulduar, introducerad i spelets andra expansion World of 

Warcraft: Wrath of the Lich King. Även Yogg-Saron förknippas med viskningar. Spelare 

31 H.P. Lovecraft. 2016. s. 9 
32 Wowpedia. “Striker’s Hauberk (Quest)”. 2018. https://wow.gamepedia.com/Striker%27s_Hauberk_(quest) 
(Hämtad 26/3). 
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som har arkeologi som yrke kan hitta det sällsynta föremålet kallat “Puzzle Box of 

Yogg-Saron”. Föremålet är en mystisk ask som är omöjlig att öppna, och vid varje 

försök viskar den kryptiska och mer eller mindre olycksbådande budskap. 

Yogg-Saron kan också viska direkt till spelaren, på samma sätt som spelare 

kommunicerar med varandra genom text, med budskap som “Kill them all... before 

they kill you…” och “Tell yourself again that these are not truly your friends…”  Det 33

är främst vid platser som har speciella kopplingar till den gamla guden som 

viskningarna kommer, och det var en källa till mystik och spekulationer på bland 

annat spelarforum då det började upptäckas, eftersom det inte var uttalat vem som låg 

bakom viskningarna.  34

Striden mot Yogg-Saron är också ett belysande exempel på hur influenser från 

Lovecraft speglas konkret spelmekaniskt.  Striden är indelad i tre faser: “The Lucid 35

Dream”, “Descent Into Madness” och “The Face of Death”. I de olika faserna strider 

hjältarna mot olika delar av guden, däribland tentakler och monster som frammanas 

av guden och gudens själva hjärna. Det övergripande målet under hela striden är att 

som spelarkaraktär hantera sin nivå av “Sanity”. Om Sanity-mätaren går ner till noll 

faller hjälten in i vansinne och spelaren tappar all kontroll över sin karaktär. När det 

gått så långt är enda sättet att återta kontrollen och återställa karaktärens mentala 

hälsa att dö för att sedan börja om igen.  

Det är också intressant att resonera kring konceptet “sista bossen” som en 

central del av spelnarrativet. I regel presenteras ett nytt stort hot mot världen Azeroth 

i varje ny del, det vill säga expansion, som släpps till spelet. Ibland är huvudfienden, 

“sista bossen”, uttalad redan från början medan det i andra fall uppdagas senare 

varefter narrativet fortgår. Ett bra exempel på en expansion med tydlig “slutboss” är 

just den ovan nämnda World of Warcraft: Wrath of the Lich King, där det var givet redan 

i titeln att expansionen skulle leda fram till spelarnas konfrontation med “the Lich 

King”. Det är särskilt intressant att se till det exemplet eftersom det också var under 

den expansionen som den gamla guden Yogg-Saron besegrades. Inte heller C’thun var 

formellt “sista bossen” under grunddelen av spelet då den guden besegrades, men det 

var också under en tid då berättandet i spelet var mindre linjärt och ingen fiende 

33 Wowwiki. “Yogg-Saron”. 2019. 
https://wowwiki.fandom.com/wiki/Yogg-Saron#The_Whispers_of_Yogg-Saron (Hämtad 2019-05-27). 
34 Blizzard Entertainment. “Creepy Old God Whispers?” 2015. 
https://us.battle.net/forums/en/wow/topic/1827524507?fbclid=IwAR07-IJudqGQ1JAoTkoIlrUMXVGftzYob1
DxdAC2Z2vryAiY7uqzHe6bgss&page=2 (Hämtad 2019-05-22). 
35 Wowpedia. “Yogg-Saron (tactics)”. 2019. https://wow.gamepedia.com/Yogg-Saron_(tactics) (Hämtad 
2019-05-23). 
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egentligen var den givna slutbossen. Trots de gamla gudarnas hotställning i världen 

är det således inte givet att de är de mest centrala fienderna i de pågående narrativen. 

Det kan också ha sin förklaring i en annan skillnad mellan en boss som Yogg-Saron 

och “the Lich King”. Den senare är ett bra exempel på den typ av fiende som är mer 

typisk för World of Warcraft och som också tydligt visar på skillnaden gentemot de 

fiender som har Lovecraft som inspirationskälla. En fiende som “the Lich King” är en 

karaktär vars historia hjältarna känner till, och likt Illidan Stormrage som var slutboss 

för World of Warcraft: The Burning Crusade och Garrosh Hellscream för World of 

Warcraft: Mists of Pandaria så handlade det om en karaktär som tidigare varit känd som 

“god” men som av olika skäl fallit över på den onda sidan. Det skapar således en 

fiende som hjälten kan relatera till och förstå till skillnad från en ondska som inte går 

att resonera med och är ond för ondskans egen skull.  

 

3.3 En helt ny gammal värld 
Or the Old Gods really are still messing with the faction leaders’ heads, focus 
them on fighting each other in BfA as a distraction while the Void slowly 
creeps up on them.  36

Själva planeten Azeroth fick enligt historien sitt namn av titanerna som upptäckte den. 

Likt de gamla gudarna har namnet sin lovecraftska motsvarighet. Om Lovecrafts 

skapelse Azathoth skriver S. T. Joshi att den “seems to occupy the pinnacle of the 

Mythos pantheon - if pantheon it can be called. This ‘blind idiot god’ is nothing more 

than a symbol for the eternal mystery of the cosmos.”  Även om spelare ibland vistats 37

och äventyrat på andra platser i The Great Dark Beyond, som till och med 

demonernas hemplanet Argus, så är det alltid tydligt att det är Azeroth som är i 

centrum - inte minst i spelets aktuella narrativ. Den senaste expansionen till spelet 

heter just “Battle for Azeroth” och handlar i stort om att rädda världen likt så många 

gånger förut, men i ett mer akut läge än någonsin tidigare eftersom Azeroths själva 

livsblod börjat läcka ut ur jordskorpan efter att den fallne titanen Sargeras orsakat ett 

djupt sår med sitt gigantiska svärd. Samtidigt har olika händelser lett till 

upptrappningar i kriget mellan de två faktionerna, och olika omständigheter har fött 

spekulationer kring att upptrappningen i själva verket kan vara iscensatt av den 

gamle guden N’zoth. En del av de berättelser som spelare kan ta del av i “Battle for 

36 Wowhead. “WoW Storyline - Current vs. future speculation…”. 2018. 
https://www.wowhead.com/forums&topic=285151.1#p4208991 (Hämtad 2019-03-23). 
37

 H.P. Lovecraft. 2016. s. x 
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Azeroth” kretsar kring olika sjöfararfolk och deras samhällen som tycks vara under 

inverkan av något okänt och mystiskt med hintar mot den typ av skuggmagi som 

förknippas med de gamla gudarna.  

Likt tidigare expansioner låter “Battle for Azeroth” spelaren utforska nya 

landmassor och områden. Ibland rör det sig om helt nya kontinenter, men den här 

gången är det främst två större ömassor som är i centrum för narrativet. Öarna heter 

Zandalar och Kul Tiras och är båda platser som varit länge omtalade i spelet på olika 

sätt men nu för första gången tillgängliga för spelare att besöka och äventyra på. Kul 

Tiras är särskilt intressant som exempel på hur spelets design här handlar dels om att 

skapa illusionen av en levande värld med en lång historia, och dels om att dess 

innehåll ska vara relevant för ett pågående narrativ. För spelaren är det en del av 

spelet som är helt ny, men det måste samtidigt inges en realistisk känsla av att stiga i 

land på en plats som funnits hela tiden medan spelaren levt och äventyrat i andra 

delar av världen.  

På Kul Tiras lever människor som stått utanför alliansen av övriga människor 

och andra raser som hör till faktionen “the Alliance”. Kul Tiras har en stark 

sjöfararkultur vilket framgår inte minst av en maritimt präglad arkitekturstil som 

skiljer sig från den arkitektur som brukar förknippas med människor i Azeroth, inte 

minst sett när det gäller arkitektoniska detaljer och dekor. Den första plats 

äventyraren kommer till på Kul Tiras är den stora hamnstaden Boralus. Många av 

husen pryds av tentakelformer i grön sten och tentakelmönster återkommer också på 

snidade träljusstakar och dylikt. Inne på det värdshus dit äventyraren hänvisas 

hänger konst på väggarna med maritima motiv som bläckfiskar och jättelika tentakler 

på stormigt hav. När äventyraren sedan får i uppdrag att undersöka 

omständigheterna kring en försvunnen flotta i området Stormsong Valley fortsätter 

den typen av dekor och framträder särskilt på olika tempel- och klosterbyggnader, 

vilket bidrar till att skapa känslan av ett både avskilt och anrikt samhälle.  
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3.4 Att skapa en gammal gud 
It is only the inferior thinker who hastens to explain the singular and the 
complex by the primitive shortcut of supernaturalism.  38

Även på den andra ön, Zandalar, introduceras spelaren till ett hot mot världen 

relaterat till de gamla gudarna. Här är det emellertid av en annan karaktär. I den 

uråldriga forskningsanläggningen Uldir har varelsen G’huun varit fängslad sedan 

titanerna skapade den av misstag. G’huun är resultatet av titanernas försök att bättre 

förstå de gamla gudarna och hur de kan besegras, men något i deras experiment gick 

snett och följden var skapandet av vad som närmast är att beskriva som en ny gammal 

gud. Även om G’huun förvisso är mindre kraftfull än de ursprungliga gamla gudarna 

beskrivs dess hot ändå som potentiellt “world-ending”.  G’huun dyrkas av en för 39

spelaren fientlig trollstam som försöker befria guden från sitt fängelse, vilket leder till 

att spelare måste gå samman för att stoppa deras planer och slutligen döda G’huun 

som är sista bossen i “Battle for Azeroths” första raidinstans Uldir. I Lovecrafts 

Mythos återfinns guden Gloon, som även går under benämningen Glhuun, så även 

G’huun har sin lovecraftska förebild. Även om de inte delar likheter till utseendet i 

fullt lika stor utsträckning som de andra gamla gudarna och deras lovecraftska 

motpart så finns element som gör den lovecraftska inspirationen till G’huun tydlig. 

Gloon beskrivs som delvis snigelaktig bakom en mer glamourös fasad och går under 

titeln “the Corrupter of Flesh”.  G’huun är en stor snigellik varelse vars hela skapelse 40

beskrivs som en manifestation av de gamla gudarnas behov att korrumpera och 

sprida föruttnelse.  

Gloon förekommer, om än icke benämnd, för första gången i The Temple, en av 

Lovecrafts tidigaste noveller. Upptäckandet av det uråldriga templet i djupet av havet 

för emellertid tankarna till andra delar av World of Warcraft än just G’huun och Uldir. 

Det finns fler exempel på sjunkna tempel, och till och med hela städer, inte minst det 

labyrintiska “Temple of Atal’Hakkar” som ofta kallas just “Sunken Temple”.  Det kan 41

således finnas mindre explicita hänvisningar till Lovecraft som också fungerar 

världsbyggande.  

Att G’huun skapades till följd av att titanerna sökte skaffa sig mer kunskap 

om de gamla gudarna kan också ses som en spegling av Lovecrafts vetenskapsmän 

38 Wikisource. “The Temple (Lovecraft)”. 2016. https://en.wikisource.org/wiki/The_Temple_(Lovecraft) 
(Hämtad 2019-05-23). 
39 Wowpedia. “G’huun”. 2019. https://wow.gamepedia.com/G%27huun (Hämtad 2019-05-23). 
40 The H.P. Lovecraft Wiki. “Gloon”. https://lovecraft.fandom.com/wiki/Gloon (Hämtad 2019-05-23). 
41 Wowhead. “Sunken Temple”. 2019. https://www.wowhead.com/sunken-temple (Hämtad 2019-05-23). 

 

 
 

21 

https://en.wikisource.org/wiki/The_Temple_(Lovecraft)
https://wow.gamepedia.com/G%27huun
https://lovecraft.fandom.com/wiki/Gloon
https://www.wowhead.com/sunken-temple


och hur de genom att söka mer kunskap bara finner mer vansinne. Likt jämförelsen 

med At the Mountains of Madness tidigare sker emellertid åter en växelverkan mellan 

hur lovecraftsk tematik kontras av warcraftsk spellogik, genom att spelare istället för 

att avrådas från att närma sig G’huun snarare uppmuntras att konfrontera den (nya) 

gamla guden i strid.  

    

3.5 Förförståelse och fruktan 
When the stars were right, They could plunge from world to world through 
the sky; but when the stars were wrong, They could not live  42

Lovecrafts skapelser har på många sätt genomgått samma behandling som Doyles 

Sherlock Holmes, så beröringspunkterna mellan de litterära universumen är flera. 

Båda författarna har skapat element och karaktärer som kommit att bli arketyper i en 

form av populärkulturell mytologi, som möjliggör för skapandet av nya narrativ 

utifrån mottagarens förförståelse. Förförståelsen är starkt kopplad till visuella 

kännetecken, vilket i sin tur innebär att skapare kan hänvisa till de visuella 

markörerna för att, inte sällan lekfullt (“you wear the damn hat!”), frammana känslor 

och associationer hos till exempel tittaren eller spelaren.  

Det frekventa användandet av tentakler och liknande varelser i World of 

Warcraft är således ett sätt att använda spelarens förförståelse och kännedom om 

Cthulhu-mytologin för att väcka känslor, oavsett på vilken nivå spelaren tidigare, om 

alls, varit i kontakt med Lovecrafts verk. På så vis kan de gamla gudarna och dess 

anhängare, genom användningen av kopplingen till en så pass genrebildande 

författare, fungera som ett skräckelement i World of Warcraft trots att de till utseendet 

inte är “tillräckligt” skräckinjagande jämfört med de övriga varelser som spelaren är 

van att se i spelet, som Hitchens och Ruch menar.  Skräckelementet förstärks också 43

genom hur titanen Sargeras handlingar används för att visa på vidden av fruktan 

inför det hot som “void lords” innebär, genom att visa hur till och med en av de 

mäktigaste varelser som någonsin levt var beredd att förstöra en hel värld och allt liv 

på den för att han såg att det var enda räddningen.  

Även om just skräckelementet i sig inte är ett centralt tema i en fantasyvärld 

som World of Warcraft så finns emellertid en narrativ poäng i att skapa en fiende som 

kan fungera som den ultimata antagonisten. I ett spel som går ut på att bygga en 

karaktär som ständigt blir starkare, genom höjda spelarnivåer och bättre utrustning 

42 H.P. Lovecraft. 2016.  
43 Hitchens och Ruch. 2013. 
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såväl som erfarenheten av att rädda världen upprepade gånger, behövs också hot i 

alltmer massiv skala för att narrativet ska eskalera i takt med hjältarnas ökade 

erfarenhet och kunskap. I den meningen fungerar “void lords” som den definitiva 

fienden för Azeroth. “Void lords” är det hot som ligger bortom alla andra hot, och 

även om deras skapelser i form av gamla gudar i någon mån kan besegras så skiljer de 

sig också från övriga mäktiga fiender som spelare mött. I en heroisk och 

antropocentrisk världsbild, som den i World of Warcraft rådande, är det ultimata hotet 

det vars enda mål är total förstörelse och påminner om mänsklighetens litenhet och 

obetydlighet. I det avseendet är inspirationen från Lovecraft både tydlig och 

funktionell.  
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4 Sammanfattande slutsater 
If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a 
hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory 
gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor 
yourself, you will succumb in every battle.  44

World of Warcraft är inte ett spel som kräver förförståelse om H.P. Lovecrafts verk. För 

att spela spelet krävs knappt ens någon förförståelse om World of Warcraft. Det går 

emellertid att se hur myterna har olika världsbyggande effekter. 

Kampen mellan gott och ont är central i ett fantasynarrativ som World of 

Warcraft. När något definieras som ont innebär det att det onda är något som kan, och 

bör, konfronteras. Det hör också samman med Jenkins, såväl som Campbells, idéer 

kring hur en stor del av vårt moderna berättande bygger på givna och kända 

strukturer. Det visar också hur det är hela Mythos snarare än bara Lovecrafts egna 

verk som används som “fabula pool” i World of Warcraft, och att det kan sägas vara 

tack vare andra författares påverkan på Lovecrafts arv som användandet av 

lovecraftelement möjliggjorts i ett populärt fantasyrollspel. Hjälterollen och de gamla 

gudarna, sett till hur de kan besegras, är influerade av den mer antropocentriska 

tolkningen av Cthulhu-mytologin medan “void lords” håller sig närmare Lovecrafts 

grundvision för kosmisk skräck. 

World of Warcraft, där Cthulhu-mytologin bara är en av många myter som 

bygger upp världen, är således ett belysande exempel på hur författaravsikt inte 

nödvändigtvis går hand i hand med transmediala krafter, men vilket möjliggör 

skapandet av kulturella artefakter som är allmän egendom i såväl juridisk som kreativ 

mening. Det visar också det kosmiska perspektivets universella och kommersiella 

gångbarhet; både Lovecrafts och World of Warcrafts universum handlar om krafter som 

inte går att förstå, med den skillnaden att där Lovecraft låter sina hjältar springa från 

hotet uppmuntrar World of Warcraft sina att springa rakt mot det.  

Hos Lovecraft är vansinnet det förgörande. I World of Warcraft är det en resurs.  

 

 

  

44 Bin Sun och Lionel Giles. Sun Tzu on the Art of War: The Oldest Military Treatise in the World. Champaign, 
Ill: Project Gutenberg. 2000.  
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