
“Us gamers want exactly what we 
have always wanted” 
 
den avpolitiserade spelaren och dess ideologiska 

andra  

 

  

Av: Kristoffer Zetterberg 
 
Handledare: Nikolay Zakharov 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp  

Sociologi | Höstterminen 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man måste ha intressen här i livet, jag tycker att det underlättar. 

Michel Houellebecq, Kartan och landskapet 

 

 

 

  



Abstract  

This study examines the sharp criticism directed at video games that embrace different types of 

what I call progressive elements, primarily those that include diversity, representation, or 

deviate from traditional video gaming mechanics and norms. The study is a discourse analysis 

of YouTube videos, where the starting point has been how the arguments construct a problem 

in relation to these progressive elements, with specific causes and solutions. By deconstructing 

these statements and then reconstructing a chain of equivalence, i.e. relations between subject 

positions, this shows how a binary logic carries the discourse where a specific ‘we’, The Gamer, 

are up against a specific ‘them’, the Social Justice Warriors (SJWs). By ways of binary 

discursive exclusions, the groups are constructed as opposites. In the discourse, The Gamer 

becomes depoliticized by relating it to concepts of rationality, game culture and the free market, 

whilst SJWs are associated with censorship, ideology, and non-games. In this way, The Gamer 

makes invisible its association with masculinity and an often pseudo-meritocratic and Social 

Darwinist ideology, and claims an interpretative prerogative and oppose any kind of change, on 

basis of truth and facts.  

 

Keywords: video games, gaming culture, Gamergate, discourse analysis, masculinity, gender, 

social media, YouTube 

 

 

Sammanfattning  

I denna studie undersöks den kraftiga kritik som riktats mot de TV- och dataspel som omfamnar 

olika typer av vad jag kallar progressiva element. Det rör sig framförallt om sådant som 

mångfald, representation eller hur spelen i sitt utförande bryter mot hur de traditionellt sett har 

utformats. Studien är en diskursanalys av YouTube-videos, där utgångspunkten har varit hur 

argumenten konstruerar en viss problemformulering kring dessa progressiva element, med 

specifika orsaker och lösningar. Genom att dekonstruera dessa uttalanden och sedan 

rekonstruera en ekvivalenskedja, dvs. relationen mellan olika subjektspositioner och tecken, 

menar jag att detta visar på hur diskursen bärs upp av en binär logik där ett ”vi”, Spelarna, ställs 

mot ett ”dom”, Social Justice Warriors (SJWs). Denna logik konstrueras genom binära 

diskursiva uteslutningar vilket gör grupperna till varandras motsatser. I diskursen avpolitiseras 

rollen som Spelare genom att den knyts samman med begrepp som rationalitet, spelkulturen 

och den fria marknaden, medan SJWs förknippas med censur, ideologi och icke-spel. På detta 

sätt osynliggörs således en subjektsposition starkt förknippad med maskulinitet och en ofta 



pseudo-meritokratiskt och socialdarwinistisk ideologi, som hävdar tolkningsföreträde och 

motsätter sig alla typer av förändring, på grundval av sanning och fakta.  

 

Nyckelord: spel, spelkultur, Gamergate, diskursanalys, maskulinitet, genus, sociala medier, 

YouTube 

 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Denna studie undersöker den kritik som riktas mot TV- och dataspel som omfamnar olika typer 

av vad jag kallar progressiva inslag, primärt sådana som omfattar mångfaldsfrågor, 

representation av minoriteter och kvinnor, eller på olika sätt avviker från hur spel traditionellt 

sett har utformats. Studien analyserar hur argumenten och kritiken ser ut i olika YouTube-

videor, och utgår ifrån de problem kritikerna själva tar upp, vilka orsaker de menar att 

problemen har, samt vilka potentiella lösningar som finns. Utifrån detta menar jag att grunden 

till problemen finns i hur de upplever att det existerar en utomstående grupp som lägger sig i 

och påverkar spelens innehåll. På detta sätt framträder två grupper som fungerar som varandras 

motsatser. Den ena gruppen, som jag kallar Spelaren, framstår som logisk och inriktad på spel 

och spelkultur, medan den andra gruppen, som jag kallar Social Justice Warriors (SJWs), istället 

enbart bryr sig om politik, censur och inte är riktiga spelare. Eftersom SJWs betraktas som 

politiska blir Spelaren som kontrast icke-politisk, vilket gör att deras kritik mot mångfald och 

nytänkande verkar handla om att de har spelens bästa i sikte, snarare än att de är emot förändring 

av något de anser sig vara deras.   
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Inledning 

Bakgrund  

I en artikel i Houston Press beskriver Jef Rouner (2016) hur han upplever att vissa grupper av 

data- och tevespelare har börjat påminna honom om den kristna högern i USA, i hur de motsätter 

sig alla former av förändringar. Dessutom ogillar de allt som hyllats av feminister, av ren 

princip. Eftersom jag själv spelar data- och tevespel och märkt av det starka motstånd som vissa 

spelare uttrycker, samt sett det hat som riktats mot feminister, kvinnor, HBTQI-personer och 

minoriteter, fångade den mitt intresse eftersom jag tyckte den på ett tydligt sätt beskrev 

någonting jag själv reflekterat över men inte satt ord på.  

Tidigare har jag studerat hur svensk spelpress hanterar de nya krav på jämställdhet och 

representation som uppkommit (Zetterberg 2014), men skillnaderna är stora i hur en svensk 

spelhemsida- och tidning hanterar dessa, i jämförelse med de som – ibland våldsamt – motsätter 

sig kvinnor och minoriteters inflytande, representation och de sätt spelen utformas på.  

En spelare som kände sig träffad av Rouners artikel var inte sen med att besvara den och höll 

givetvis inte med, utan menade istället att det är just de som skriver denna typ av texter som är 

den riktiga fortsättningen på den kristna högerns attack på spel och spelkultur (Raging Golden 

Eagle 2016b). Han och andra med liknande argument kallar sina motståndare för Social Justice 

Warriors (SJWs), personer som de menar tvingar in social rättvisa i alla typer av media där den 

inte hör hemma. Termen har anammats av konservativa kritiker som Tomi Lahren (Saul 2016) 

och alternativ(extrem)högermedia som Breitbart.com1, den sistnämnda också en viktig pelare i 

#Gamergate-incidenten.  

#GamerGate var en internetkampanj som inleddes under 2014 på Twitter, då rykten spreds 

om att en recensent på hemsidan Kotaku gett spelutvecklaren Zoe Quinns spel Depression 

Quest bra omdöme eftersom hon haft sex med kritikern. Detta visade sig dock vara falskt, men 

det hela utvecklades snabbt till en storskalig kampanj – mycket till följd av skådespelaren Adam 

Baldwin, som var först med att skriva hashtaggen och gav den stor spridning. På ytan handlade 

#GamerGate om krav på etisk speljournalistik, men den uppkom ur misogyni och dessa element 

har enligt många alltid varit en del av rörelsen. (Johnston 2014; Lees 2016; Wofford 2014)  

Med utgångspunkt i Andrea Braithwaites forskning (2016) kallar jag de som använder och 

identifierar sig med hashtaggen #GamerGate för gamergaters, eftersom det är en identifikation 

de suttit på sig själva. Denna uppsats är dock inte en studie av #GamerGate eller gamergaters 

som sådan, eftersom #Gamergate inte är lika närvarande längre, men många av dem som 

                                                 
1 http://www.breitbart.com/tag/social-justice-warriors/  

https://www.youtube.com/channel/UC-_1OuLOwK8ve25sIu-5L5w
https://www.youtube.com/channel/UC-_1OuLOwK8ve25sIu-5L5w
http://www.breitbart.com/tag/social-justice-warriors/
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tidigare identifierat sig med rörelsen eller framför liknande resonemang är fortfarande aktiva. 

Att jag inte talar om alla de personer som figurerar i min uppsats som gamergaters handlar alltså 

om att jag inte vill tillskriva dem något de kanske inte själva identifierar sig med, oavsett hur 

mycket resonemangen påminner eller inte påminner om sådant förknippat med #GamerGate.  

Sedan #GamerGate har mycket av den terminologi och de tekniker, resonemang och 

argumentationsstilar som användes kommit att sprida sig till andra grupper på den yttre 

högerkanten. Breitbarts tidigare styrelseordförande Steve Bannon har när detta skrivs nyligen 

valts till chefsstrateg av Donald Trump (Grayson 2016), och ingenting tyder på att den ilska 

och frustration som Breitbart, Lahren och gamergaters i många fall sprider och ger utlopp för 

är på väg bort, snarare tvärtom. I denna uppsats figurerar röster som kanske inte är fullt så 

extrema som många av de ovan nämnda, men som använder liknande argumentation och 

retoriska grepp, vilka jag menar är viktiga att kritiskt granska. Detta för att förstå hur ideologi 

och identitet används som strategier för att skapa och upprätthålla maktordningar, eller som ett 

sätt att skapa motstånd mot det som uppfattas som hotfullt eller inkräktande.   

  Jag kommer fortsättningsvis i uppsatsen att benämna allt det som vanligtvis kallas TV-, 

video- eller dataspel som enbart spel, och det fält inom vilket spel är den huvudsakliga 

referenten som spelkulturen. Min egen ståndpunkt är att alla som spelar spel i viss mån är 

spelare, men som vi ska se i forskningsöversikten (såväl som i resten av uppsatsen) ser vissa 

grupper och individer att det finns de som är mer spelare än andra, eller kanske snarare att vissa 

inte är spelare alls.  

Begrepp som representation och mångfald syftar i uppsatsen på de spel som inkluderar och 

representerar kvinnor eller minoriteter i form av spelbara eller icke-spelbara karaktärer; det rör 

sig således om spel som i någon mån avviker från att enbart inkludera och representera vita, 

heterosexuella män.  

Jag kommer i uppsatsen återge uttalanden från upphovsmännen såsom de uttryckts av dem, 

vilket innebär mycket mer än enbart svordomar, så jag antar att en varning är i sin ordning. Att 

censurera personer som ofta klagar på censur inom spelindustrin vore kanske lite väl ironiskt.  

 

Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats utgår ifrån olika videoklipp från YouTube för att ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv undersöka den kritik som uppenbarats i förhållande till spel som omfamnar 

representation, mångfald och det jag kallar progressiva idéer och element, och som därför på 

olika sätt avviker från hur spel traditionellt sett har utformats. Syftet är att dekonstruera och 

problematisera de diskurser där denna typ av kritik kommer till uttryck, för att kritiskt 
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undersöka hur motstånd formuleras, utifrån vilken logik och från vilka positioner. För att kunna 

studera detta har jag utgått ifrån följande frågeställningar:  

- Hur byggs argumentationen upp och hur framförs kritiken?  

- Vilka centrala begrepp framkommer i diskurserna och hur ser relationen mellan dessa 

ut? 

- Hur konstrueras olika subjektspositioner i framställningarna, och i förhållande till vad?  

- Vad markeras som annorlunda respektive förblir omarkerat?  

 

Uppsatsens disposition  

Nedan följer ett kapitel om tidigare forskning, som ska ge en översikt över forskningsområdet 

och ämnet, men som också har fungerat som utgångpunkt för denna studie. Därefter ett kapitel 

om de centrala teoretiska utgångspunkter som används, där särskild vikt ligger vid 

diskursanalytiska begrepp och hur de kommer användas tillsammans med teorier kring 

maskulinitet och genus. Efteråt följer ett metodavsnitt där jag redogör för hur datainsamlingen 

har gått till och hur YouTube-videorna har kodats och analyserats inom ramen för en 

diskursanalys.  

Resultat och analys är uppdelad under tre rubriker, som till viss del fungerar som 

abstraktionsnivåer, eftersom diskursanalys ofta kan framstå som komplicerat och 

svårgenomträngligt. Den första delen är därför centrerad kring de problem, orsaker och 

lösningar som framkommer i YouTube-profilernas resonemang. Den andra delen 

vidareutvecklar de resultat som lyfts upp i den första för att visa hur centrala begrepp hänger 

samman i en ekvivalenskedja, vilket gör att det är här den huvudsakliga diskursanalysen 

genomförs. Under den tredje och sista rubriken används denna ekvivalenskedja som 

utgångspunkt för att diskutera relationen till maskulinitet och maktfrågor. En avslutande 

diskussion avrundar uppsatsen och sammanfattar dess fynd, samt föreslår områden för vidare 

forskning.  

 

Tidigare forskning  

Jag kommer i denna del att redogöra för den tidigare forskning som gjorts med anknytning till 

spelkultur och dess kopplingar till identitet och genus. Inledningsvis gör jag en övergripande 

beskrivning av fältet och studier som fokuserar på vad spelkultur är och vilka som spelar, 

därefter går jag in på studier med anknytning till #GamerGate och maskulinitetskonstruktioner. 
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Avslutningsvis kommer jag diskutera forskningsläget såsom jag ser det och lyfta eventuella 

kunskapsluckor.  

En hel del forskning har gjorts för att beskriva och förklara hur spelkulturen ses som 

någonting för och av (vita) män – från utvecklare, till speljournalister och slutligen till dem som 

spelar (se ex. Natale 2002; Settle, McGill & Decker 2013). Entertainment Software Association 

sammanställer varje år hur demografin kring spelare ser ut i USA, vilket för 2016 visade att 

41% av de som spelar är kvinnor (Entertainment Software Association 2016) och forskning har 

också visat hur det bland olikkönade, spelande par rent av är kvinnorna som spelar mest 

(Williams et al. 2009). Stereotypen om den manliga spelaren och svårigheterna för kvinnor 

inom spelkulturen är dock reella fenomen, vilket jag återkommer mer till nedan.  

Adrienne Shaw (2010) har dock lyft fram att studiet av spelkultur, ifall det ska studeras 

såsom i kulturstudier, inte kan ägna sig enbart åt att studera hur kulturen ser ut kring spel – som 

om det vore avskilt från annan kultur – utan hur spelkultur faktiskt ser ut. Detta måste enligt 

henne göras på ett reflexivt och kritiskt sätt, då hon menar att en hel del forskning om spelkultur 

fokuserat på hur det är positivt eller värdefullt, eller hur det skiljer sig och sticker ut i 

förhållande till andra kulturformer (Shaw 2010, s. 418). Hennes uppmaning innebär att 

undersöka spelkultur ur ett så inkluderande och mångsidigt perspektiv som möjligt (Shaw 2010, 

s. 417), vilket skiljer sig från hur många andra studerar fältet, vilket till viss del har sin grund i 

hur hon gör en diskursanalys av hur spelkultur beskrivs av journalister och akademiker, och 

därmed inte behöver avgränsa sig på samma sätt. 

I en önskan att lyfta frågor kring identitet och mångfald i förhållande till spelkulturen höll 

Adrienne Shaw och Shira Chess i en diskussion under en konferens för Digital Games Research 

Association (DiGRA). Denna kom sedermera att bli en del av en konspiration inom 

#GamerGate-rörelsen, vilken forskarna diskuterar i sin artikel ”A conspiracy of fishes, or, how 

we learned to stop worrying about #GamerGate and embrace hegemonic masculinity” (Chess 

& Shaw 2015). Gamergatarna menade att Chess & Shaw var en del av en feministisk 

konspiration för att förändra och förstöra spelkulturen, och i sin artikel försöker de två 

författarna diskutera och förstå sig på dess konsekvenser och orsaker (Chess & Shaw 2015).  

En av de mest omfattande studierna av #GamerGate har Braithwaite (2016) genomfört. 

Genom att göra en diskursanalys av både text, bild och videomaterial analyserar hon hur 

diskursen kring genus ser ut inom #GamerGate. Hon menar att det är just de misogyna dragen 

som kommit att utmärka rörelsen, och skriver i sin avslutning:   
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#Gamergate claims to be rooted in a desire for more ethical and transparent games 

journalism, and there are indeed many compelling questions to ask about the imbrication 

of the gaming press in publicity circuits engineered by massive media conglomerates. 

However, the repeated use of the #Gamergate hashtag in misogynistic performances of 

geek masculinity makes such a stance more difficult to see.  

(Braithwaite 2016, s. 7) 

 

Utifrån maskulinitetsforskning och med ett tydligt maktperspektiv menar hon att tre retoriska 

figurer och berättelser framträder i materialet: ”crusader imagery, disciplining unruly female 

voices, and claims that ‘real’ – that is, male – gamers are the actual victims of #Gamergate” 

(Braithwaite 2016, s. 3). Till att börja med menar hon att #GamerGate ger uttryck för det hon 

alltså kallar ”geek masculinity”, ett sätt att göra kön på som står i relationellt förhållande till 

hegemonisk maskulinitet såväl som till femininitet (Braithwaite 2016, s. 2). Braithwaite visar 

på hur de som identifierar sig med och gör denna maskulinitet är under attack, att det är ett 

kulturellt krig där dessa män utmärker sig som de rättfärdiga krigarna och konsumenterna för 

och av spel (Braithwaite 2016, ss. 4–5). Genom att underkänna kritiken och skapa kraftigt 

avgränsade ramar för vilken kvinnor kan röra sig inom disciplinerar de dessutom sina kritiker 

(Braithwaite 2016, s. 5). Slutligen menar männen att det i själva verket är de själva som är det 

riktiga offret, och att ”deras” kulturella uttrycksform håller på att bli tagen från dem, i och med 

krav på representation och social rättvisa (Braithwaite 2016, ss. 6–7). Det är också därför de 

kallar sina fiender för Social Justice Warriors (SJWs). Männen betonar också att de, till skillnad 

från kritikerna, fokuserar på kvaliteten i spel, medan de andra bara fokuserar på politik, en 

argumentationsstil jag själv belyst i förhållande till Gamereactors textproduktion, då med 

begreppet ”spelmässig substans” (Zetterberg 2014).  

I och med de många artiklar som ifrågasatte betydelsen av spelare som grund för 

identifikation, artiklar som publicerades när #GamerGate var som störst, har Torill Elvira 

Mortensen (2016) dragit likheten mellan sportens huliganer och gamergaters, och menar på att 

de som kraftigt identifierar sig som spelare och under många år behövt försvara mediet 

reagerade kraftigt då kritik plötsligt kom inifrån spelkulturen. Också Chess & Shaw samt 

Braithwaite har dragit liknande slutsatser (Chess & Shaw 2015, s. 217; Braithwaite 2016, s. 3). 

Mortensen har i sin artikel gjort en omfattande undersökning av olika internetsidor, hon menar 

utifrån dessa att #GamerGate karakteriseras av sin självorganiserande natur och hierarkilösa 

struktur, vilket gjort det väldigt svårt att avgöra hur stor rörelsen är. Mortensen beskriver också 

hur gamergaters intensiva användning och utnyttjade av olika internetsidor och system, i syfte 
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att föra fram sin agenda, skapade ”echo chambers” (Mortensen 2016, s. 13) och tystade 

motståndare. Mortensen menar att det är svårt att exakt precisera var #GamerGates ideologiska 

hemvist är någonstans, men oavsett om en ser kvinnohat och trakasserier som en liten del av 

rörelsen eller som en av dess grundpelare, går det inte att komma förbi att flera av dess 

medlemmar eller sympatisörer har kopplingar till mänsrättsaktivister (MRA) eller olika rörelser 

inom den alternativa (extrema) högern (Mortensen 2016, s. 2).  

Matthew J. Rogers (2016) har i sin avhandling gjort en diskursanalys av en IRC-logg 

(Internet Relay Chat) där han undersöker hur identiteter strategiskt användes av kritiker för att 

motivera en fientlig inställning mot upplevd kulturell förändring och för att reifiera privilegium. 

Författaren belyser utifrån teorier om maskulinitet och Mary Bernsteins begrepp ”identity 

deployment” (Bernstein 1997) hur detta fungerar för att bevara ojämlikhet.  

Andra forskare har också undersökt misogynin inom spelkulturen, men utan koppling till 

#GamerGate. Genom en internetbaserad enkätundersökning bland onlinespelare har Jesse Fox 

& Wai Yen Tang (2014) undersökt sexistiska åsikter utifrån teorier kring manlig dominans och 

heteronormativitet. Andra som undersökt manlig dominans och hur kvinnor tystas är bland 

annat Christopher Charles (2016), detta utifrån deltagande observation. Också Anastasia Salter 

& Bridget Blodgett (2012) har kommit fram till liknande slutsatser i sin studie av Dickwolves-

incidenten från Penny Arcade.com, ett exempel som de menar belyser den hypermaskulina 

diskurs som finns och som betonar maskulinitet över femininitet, vilket avskräcker kvinnor från 

att delta i diskussioner. 

Med utgångspunkt i de konflikter och kontroverser som framträtt inom spelkulturen, och 

med hänvisning till det hon kallar ”toxic gamer culture”, har Mia Consalvo (2012) i en artikel 

uppmanat till ny, kritisk och djupgående forskning. Detta för att kunna förstå hur spelare 

resonerar kring och förstår spelindustrin samt hur de kopplar samman och motiverar sina egna 

övertygelser och sin upprördhet i förhållande till de olika fenomen eller händelser som de 

uppfattar som sanktionerade (Consalvo 2012). Min studie, liksom flera av de ovan nämnda, kan 

ses som ett svar på denna uppmaning.  

För att återgå till de tidigare beskrivna identitets- och maskulinitetskonstruktioner i 

förhållande till #GamerGate har Jan Grooten & Rachel Kowert (2015) undersökt hur 

spelaridentiteten är väldigt mångfacetterad och inte så enkelt reduceras till preferenser eller hur 

mycket speltid personer har. Tidigare studier har lagt betoning på hur mycket speltid en person 

har, men Grooten & Kowert menar att det inte är så enkelt, utan om en person identifierar sig 

som spelare har att göra med både personliga, sociala och virtuella aspekter och kontexter. För 

de som identifierar sig som spelare är spel inte ”bara en hobby”, utan kraftigt förankrat i deras 
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självbild och personlighet (Grooten & Kowert 2015, ss. 82–83), vilket också tydligt framträder 

i hur de reagerar då kritik mot spelen översätts till ett hot mot deras identitet och självbild. 

Föreställningen om vem som är en riktig spelare är också ett centralt för diskurserna i denna 

studie. 

Benjamin Paaßen, Thekla Morgenroth & Michelle Stratemeyer (2016) har gjort en av de 

mest omfattande studierna på spelaridentitet genom att undersöka den stereotypa manliga 

spelaren utifrån den befintliga forskningen och genom att diskutera detta ur socialpsykologiska 

perspektiv. Författarna teoretiserar kring hur stereotypen om den manliga spelaren är särskilt 

ihärdig just i det att männen utesluter kvinnor för att ”försvara sin arena”, och i det att 

spelkulturen redan är maskulint kodad vilket ger kvinnor sämre möjligheter att komma in och 

synas (Paaßen, Morgenroth & Stratemeyer 2016, s. 14). Utifrån teorier om sociala roller menar 

författarna att stereotypen om den manliga spelaren kommer förändras när kvinnor blir mer 

synliga som spelare, eftersom det då finns flera sidor till spelaren, snarare än endast en enda 

roll. Vidare menar de att den stereotypa maskuliniteten inrymmer dragen hos den stereotypa 

spelaren, vilket inte är fallet med den stereotypa femininiteten. Detta får konsekvenser då det 

blir svårare för kvinnor att identifieras som eller identifiera sig själva som spelare (Paaßen, 

Morgenroth & Stratemeyer 2016, s. 7), vilket också detta måste och enligt dem kommer att 

förändras med kvinnors större deltagande i spelkulturen.  

Vad som framgår i den tidigare forskningen är därmed ett fokus på socialpsykologiska 

teorier kring identitet, roller och stereotyper, men också mycket feministisk forskning med 

tydligt maktperspektiv och ofta utifrån maskulinitetsteorier och diskursanalys. Även om det 

finns en del kvantitativa studier rör det sig framförallt på senare tid om diskurs- och 

innehållsanalyser av hemsidor, forumsdiskussioner eller andra typer av textmaterial. Paaßen, 

Morgenroth & Stratemeyer (2016) refererar inledningsvis i sin artikel till olika exempel på 

YouTube-videos där män som engagerar sig i #GamerGate uttalar sig om hur feminister eller 

feministiska analyser av spel har fel eller inte förstår sig på olika – vad de ser som vetenskapliga 

och rationella – fakta. Också Chess & Shaw drar kopplingar till olika YouTube-videos som 

gjorts där skaparna illustrerar den ”feministiska konspiration” som de uppfattar finns (Chess & 

Shaw 2015). Som nämnt har Braithwaite (2016) studerat videomaterial även i hennes studie, 

dock rör det sig alltså enbart om enstaka fall; det finns därmed en lucka i forskningen på hur 

YouTube-videos används och vilka diskurser de verkar inom och ger uttryck för. Anthony 

McCosker (2015) menar att YouTube kan användas såväl av mer professionella aktörer som av 

mindre sådana för att forma motstrategier, kollektiva identiteter, uttrycka missnöjen, m.m. 

(McCosker 2015, s. 3). Hur pass stor #GamerGate-rörelsen är råder det dock ingen riktig 
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enighet kring, på grund av sådant som anonymitet, möjligheten att skapa multipla konton under 

samma person, etc., men det kan röra sig om allt mellan 10 000 och 400 000 deltagare 

(Braithwaite 2016, s. 2).  

Studierna kring #GamerGate eller de som rör kvinnors osynliggörande och utsatthet inom 

spelkulturen har dessutom till stor del handlat om hur män uttrycker sig mot kvinnor som deltar 

i eller uttrycker sig om spel och spelkultur – inte lika mycket har gjorts på hur dessa män 

förhåller sig till de spel som släpps där representation, mångfald eller nytänkande har varit 

framträdande. Även om YouTube-videos alltså använts som redskap för att kritisera personer 

som de kallar för SJWs, finns det inte lika mycket forskning på vilken typ av spel det är som 

skapar dessa typer av konflikter, detta trots att forskning kring representation inom spelmediet 

bland annat var en av anledningarna till den ”feministiska konspirationen” som Chess & Shaw 

(2015) beskriver. Spelmediets brist på mångfald och representation har dock belysts i flera 

studier (Downs & Smith 2010; Collins 2011; Martins m.fl. 2009). Jag ser därmed min egen 

forskning som en fortsättning på de pågående studierna i hur spelkulturen förändras, vilka 

reaktioner detta får, och varför.  

 

Teoretiska utgångspunkter  

Föga förvånande är diskursbegreppet centralt för min studie. Jag utgår ifrån Norman 

Faircloughs definition av diskurs här, som ser 

 

discourse – the use of language in speech and writing – as a form of ‘social practice’. 

Describing discourse as a social practice implies a dialectical relationship between a 

particular discursive event and the situation, institution and social structure that frame it, 

the discursive event is shaped by them but it also shapes them. (…) Discourse is socially 

constitutive as well as socially shaped: it constitutes situations, objects and knowledge, and 

the social identities between people and groups of people. It is constitutive both in the sense 

that it helps sustain and reproduce the social status quo, and in the sense that it contributes 

to transforming it.  

(Fairclough & Wodak 1997, s. 258, citerad i Bergström & Boréus 2012, s. 356) 

 

Diskurser är således en form av social praktik som både avgör vad som kan sägas eller göras, 

men också är med och påverkar hur det sägs, görs, etc. Diskurs hör också samman med 

konstruktionen av vad som anses vara normalt, och därmed också vad som är onormalt, 

obegripligt och osant. Göran Bergström & Kristina Boréus skiljer i sin bok Textens mening och 
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makt (2012) mellan tre generationer av diskursanalys, men jag kommer vara mer eklektisk i 

mitt förhållningssätt och inte enbart utgå ifrån en enskild generation. Eftersom fokus i denna 

studie ligger på diskursiva praktiker och inte dess förhållanden till ett potentiellt utomdiskursivt 

fält, ser jag ingen anledning att genomföra en större teoretisk diskussion och distinktion mellan 

de olika generationerna. Som framkommer nedan kommer jag också väva in begrepp från 

ytterligare teoretiker, eftersom dessa med enkelhet går att kombinera med mitt utgångsläge.  

Inledningsvis vill jag i enlighet med Fairclough tydliggöra att jag har en kritisk ingång med 

sikte på makt- och ideologikritik (Bergström & Boréus 2012, s. 374), vilket också gör att jag 

menar att detta är en kritisk studie av män och maskulinitet i relation till makt och ideologi. 

Utifrån detta kommer jag nedan redogöra för en del av de centrala begrepp som jag kommer 

tillämpa i denna studie, och som jag hämtat från Bergström & Boréus framställningar.  

Jag redogör för de olika begreppen genom en liknelse: 

”Spelkontroll” är beteckningen, namnet, på någonting som en person spelar med. En 

spelkontroll skulle dock kunna se ut hur som helst, men när du säger ”spelkontroll” signalerar 

det också ett visst innehåll, och denna sammanfogning mellan uttrycket och innehållet kallas 

för tecken. Om ”spelkontroll” hade varit ett omstritt tecken, dvs. det hade inte rått enighet kring 

hur det ska tolkas, om exempelvis en mobil hade kunnat vara en kontroll lika gärna som ett 

tangentbord eller det som vi i vår diskurs vanligtvis kallar spelkontroll, kallas detta element. 

Tecken, som ”spelkontroll”, får betydelse genom att det finns distinktioner mellan det och andra 

tecken, exempelvis ”tevespel”. Denna relation kan vara positiv eller negativ, ”spelkontroll” är 

då i positiv relation till ”tevespel”. Detta system av distinktioner kallas ekvivalenskedja, och jag 

kommer i min uppsats använda detta för att både beskriva positiva och negativa relationer, det 

sistnämnda alltså sådana som tecken/element är i opposition till. Framförallt rör det sig om 

konstruerade binära motsättningar i likhet med ”vi” och ”dom”. De som spelar tevespel har ett 

visst antal bestämda positioner de kan ta, de är exempelvis inte ”fotbollsspelare”, utan 

”tevespelare”, ”fanboys” eller kanske ”cosplayare”. Detta kallas subjektspositioner. Den 

subjektsposition som en person vill identifiera sig med kallas identitet. Ifall en viss 

subjektsposition är överordnad andra subjektspositioner, exempelvis om ”tevespelare” är 

överordnad ”fanboys”, så är ”tevespelare” i detta fall en mästersignifikant. ”Tevespelare” skiljs 

då ifrån de andra positionerna, knyts samman med vissa tecken och befäster utifrån en logisk 

kedja en hierarkisk ordning. (Bergström & Boréus 2012, ss. 365–373) Dessa begrepp använder 

jag som analysverktyg för att förstå och analysera hur männen i videorna ger uttryck för olika 

ståndpunkter, gränsdragningar och naturaliserade föreställningar.  
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Den forskning som gjorts på spelare som knutit an till teorier kring identitet och kön har i 

huvudsak använt sig av Judith Butlers teori kring genusperformativitet och Raewyn Connells 

maskulinitetsteorier, framförallt de hon utvecklat kring hegemonisk maskulinitet. Jag kommer 

nedan att först beskriva Butlers teorier, för att därefter gå in på maskulinitetsstudier, för att 

kunna väva dessa delar samman med min diskursanalytiska begreppsapparat.  

I likhet med flera av de tidigare nämnda studierna utgår jag från Butlers syn på kön som 

någonting performativt, någonting som iscensätts – konstrueras – genom imitation och 

upprepning (Butler 2005, ss. 93, 15–16). Detta betyder att jag inte gör någon skillnad mellan 

kön och genus, eftersom Butler menar att det inte finns någon fördiskursiv könad kropp som 

genus skrivs in på, i själva verket är kroppen alltid könad, från och med födelseögonblicket och 

ofta också tidigare än så (Butler 2005). Genus skulle annars inte med nödvändighet behöva 

hänga ihop med ”biologiskt kön” alls, vilket det dock i dess användning alltid gör, något Butler 

beskriver som den heterosexuella matrisen: kroppar görs begripliga på ett diskursivt plan 

genom att en manligt kodad kropp hänger ihop med ett manligt kodat genus och känner begär 

till en kvinnligt kodad kropp med kvinnligt kodat genus. Två stabila kön som definieras som 

varandras motsatser, i en tydlig hierarki och utifrån en obligatorisk heterosexualitet. (Butler 

2005, s. 296) Butlers resonemang kring hur diskurser ofta präglas av en binär logik går igen i 

Lucas Gottzén & Rickard Jonssons maskulinitetsforskning, vilken jag kommer återkomma till 

längre fram.  

Connells mer strukturalistiska teori har dock kritiserats på en mängd punkter, bland annat 

för att fastna i just en binär logik där det alltid finns oppositionella par (man/kvinna, svart/vit, 

etc.) och för att reducera hegemoni till någonting centralt hos maskuliniteten (Gottzén & 

Jonsson 2012, s. 16). På så sätt cementeras manligheten, eftersom termen hegemonisk 

maskulinitet har definierats motsägelsefullt utifrån koncept som ledarskap (men otydligt på 

vilket sätt) och ett visst specifikt innehåll (patriarkal överordning och praktik), trots att dessa 

inte nödvändigtvis behöver höra samman i praktiken (Berggren 2014, s. 40).  

Även om min studie till stor del fokuserar på en grupp män som kanske historiskt sett varit 

särskilt lämpliga att studera med denna form av teori (vita, heterosexuella, cis-män från 

medelklassen, jfr. Berggren 2014, s. 50) så menar jag att Connells teori inte är fullt kompatibel 

med den mer poststrukturalistiska utgångpunkt jag tar här, men att den trots det har vissa viktiga 

delar som går att kombinera med min utgångpunkt och som kan lyfta viktiga sidor i mitt 

material. Detta gör jag därför med utgångpunkt i hur Connell & Messerschmidt (2005) besvarat 

kritiken, där de formulerar hur teorin om hegemonisk maskulinitet kan vidareutvecklas. En 

punkt de lyfter fram är hur maskulinitet konstrueras genom socialt förkroppsligande, hur 
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kroppen blir en viktig del av maskulinitetsskapande, vilket tar sig uttryck i både identitet och 

uppförande (Connell & Messerschmidt 2005, ss. 851–852). Som diskuterats av Braithwaite 

(2016) uppvisar manliga spelare en ”geek masculinity”, men det jag använder Connell & 

Messerschmidt till här är att lyfta fram hur förkroppsligande, framförallt när männen är i bild, 

fungerar för att göra en viss typ av maskulint uttryck, liksom möjligen att distansera sig från 

andra typer av maskulinitet, eller mer generellt, andra typer av subjektspositioner.  

Jag använder insikter från Connells & Messerschmidts teori i samklang med min 

diskursanalytiska utgångpunkt, såväl som den kritik och de teoretiska insikter som Gottzén & 

Jonsson skisserar i boken Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet (2012, 

red.). För att undvika att hamna i det binära tänkande som de menar präglar Connells 

maskulinitetsteori visar de hur forskare har hämtat inspiration från en mängd teoretiska 

traditioner (Gottzén & Jonsson 2012, s. 17). Särskilt relevant för min studie är framförallt de 

insikter de drar från en mängd poststrukturalistiska tänkare såsom Butler, Derrida och Foucault, 

kring hur normer, normalisering och särskiljandet av vissa positioner i relation till andra 

fungerar för att markera ut någonting som annorlunda, medan den egna positionen ”blir den 

omarkerade normen” (Gottzén & Jonsson 2012, s. 17). Detta görs bland annat genom att det 

skapas binära diskursiva uteslutningar, och dessa insikter kommer jag använda för att beskriva 

hur männen i min studie ger uttryck för olika positioner som står i vissa relationer till varandra.  

Jag kommer använda de olika teoretiska perspektiven på ett flexibelt och sammanflätat vis, 

för att visa på hur de olika dimensionerna samverkar och hänger ihop i diskursordningarna. Det 

är således en studie både av makt, maskulinitet, performativitet och ideologikritik. På detta sätt 

hoppas jag kunna ge en nya insikter och bidra till den redan breda forskning som gjorts på 

maskulinitet, spelaridentitet och makt.  

Nedan följer en redogörelse för materialinsamling och hur själva diskursanalysen av 

empirin har gått till. Därefter kommer jag beskriva mina resultat och analysera dessa.  

 

Metod och material  

För att kunna svara på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av text- och 

diskursanalys, men eftersom materialet är i videoformat av en särskild typ har jag valt att 

kombinera olika metodologiska förhållningsätt och praktiker, vilka jag ska redogöra för nedan. 

Inledningsvis kommer jag dock att på ett generellt plan presentera hur videomaterialet ser ut.  

YouTube-videorna går att dela upp i tre olika typer: 1) de som använder en eller flera bilder 

som ”videomaterial” medan personen pratar i bakgrunden, 2) de som använder videomaterial 
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från olika spel som andra eller ibland de själva har spelat in, medan de pratar i bakgrunden, och 

3) de som helt enkelt är en videoinspelning av personen, oftast hemma hos denne, och i vissa 

fall med inklippta delar som fungerar som komiska och retoriskt förstärkande effekter och 

betonar argument eller resonemang. I den sistnämnda kategorin används ofta skärmdumpar på 

citat från olika meningsmotståndare, som personen läser upp och ibland argumenterar mot. De 

två första kategorierna fungerar till stor del som en ljudinspelning eftersom de har väldigt lite 

bild- eller videomaterial. I den tredje kategorin är videomaterialet av större vikt, och här kan 

ofta kroppsspråk och ansiktsuttryck ge extra dimensioner till olika resonemang och 

argumentationer. Gemensamt för de alla är dock att den huvudsakliga vikten ligger vid det 

talade språket och personens önskan och förmåga att kritisera och uttrycka sig. Hur någonting 

sägs, snarare än enbart vad som sägs, är därför viktigt att undersöka och förstå.  

Utifrån mitt resonemang ovan menar jag den visuella informationen är långt ifrån central, 

men att den ändå är viktig att ta hänsyn till vid analysen. Videomaterialet skulle i viss mån 

kunna jämföras med sådant material som samlats in genom deltagande observation, och som 

forskaren för anteckningar kring, som används för en bredare och djupare förståelse av 

kontexten (jmf. Aspers 2011, s. 121).  

Videor möjliggör dock för aktörer att leka med sarkastiska uttryck, olika typer av fysiskt 

eller digitalt material, klippteknik och liknande för att föra fram sina åsikter, och för att på ett 

bättre sätt kunna analysera och förstå dessa grepp har jag tagit inspiration från en studie av 

McCosker (2015). Utifrån David Altheides Qualitative Media Analysis (1996) genomför 

McCosker en typ av innehållsmässig etnografi över en anarkistisk ”YouTube-aktivist”. 

McCosker har i det visuella fokuserat på hur synlighet och röst används för att påverka och 

influera till känslomässigt engagemang. Även om våra studier skiljer sig åt på flera punkter 

finns det ett generellt intresse för att undersöka hur videoformatet används av aktörerna för att 

inte bara kunna föra fram en ståndpunkt eller protest utan också för hur detta går till genom att 

de, som nämnt ovan, använder sig av klippning, röstlägen, rytm, musik eller gester (McCosker 

2015, s. 2). Som McCosker och andra påpekat kan YouTube och videoanvändning dessutom 

fungera som ett effektivt verktyg för att utveckla kollektiva identiteter där medborgare kan 

engagera och organisera sig, protestera eller provocera (McCosker 2015, s. 3).  

Som nämnt är dock det centrala i dessa videos texten, vilken i min materialinsamling 

transkriberas för att lättare kunna hanteras inom ramarna för en diskursanalys. Jag kommer i 

min undersökning att använda mig av diskursanalys som ett textanalytiskt verktyg i enlighet 

med hur Bergström & Boréus (2012) beskriver det. Detta innebär att jag kommer betona 

språkets och den sociala praktikens betydelse, vilket innebär att även visuella 
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kommunikationsmedel kan analyseras genom diskursanalys (Bergström & Boréus 2012, s. 

356). Den begreppsapparat jag redogjort för tidigare utgör grunden för min analys.  Dessutom 

beskriver Bergström & Boréus de analysverktyg som Ulf Mörkenstam använde i sin avhandling 

kring föreställningar om samisk identitet, där han fokuserat på hur politik utformas genom att 

någonting pekas ut som problem, något som orsaken till problemen och slutligen också 

någonting som problemens lösningar (Bergström & Boréus 2012, s. 388). Detta verktyg har jag 

tagit inspiration av och använder som ett första steg för att synliggöra centrala begrepp och 

deras relation till varandra utifrån min under teoridelen beskrivna modell.  

För att begränsa mitt urval har jag valt att enbart fokusera på videor som har koppling till 

spel och spelkultur, även om YouTube-profilerna ofta som också pratar om andra ämnen, vad 

gäller allt från politik och animé till film och aktuella händelser. Framförallt har fokus legat på 

videor som behandlar själva spelen och dess innehåll, men ibland har det också rört sig om 

uttalanden kring spel som ännu inte släppts (eller åtminstone inte gjort det vid videons 

tillkomst), samt sådana som behandlar så kallade SJWs i förhållande till spelens utformande. 

Jag har också försökt att hålla mitt sökande relativt nära i tid, de flesta är från det senaste året 

eller två åren, men någon enstaka video är tre år gammal. En annan avgränsning är att jag velat 

fokusera på kanaler och videor som möjligtvis haft någon form av genomslag, i det att de setts 

av många människor, vilket gjort att jag uteslutit videor med under 1 000 visningar. Detta har 

dock inte medfört något problem, då endast fem stycken låg under 5 000 visningar.  

Även om jag under materialinsamlingen har kommit i kontakt med enstaka kvinnliga 

YouTube-profiler, har jag i urvalsprocessen valt att enbart fokusera på de manliga, detta 

eftersom jag velat hålla det relativt koncentrerat men också för att det lilla material som finns, 

i förhållande till manliga YouTube-profiler med samma eller liknande inriktning, hade gjort 

analysen mycket större än vad det finns plats för inom ramarna för denna uppsats. I de fall 

männen har synts i bild har de dessutom också samtliga varit vita, vuxna, men i olika åldrar. 

Många har också uttryckt att de är heterosexuella. Ibland säger de till och med att de är cis.  

Materialinsamlingen var en process som kom igång med utgångspunkt i den tidigare 

forskningen, genom inläsning på området och mina egna förkunskaper. Inledningsvis utgick 

jag ifrån olika speltitlar som blivit extra uppmärksammade i relation till mitt intresseområde, 

exempelvis Gone Home, Overwatch och Baldur’s Gate. En enkel sökning på dessa eller andra 

titlar följt av ”sjw” på YouTube gav mig en bra ingång till YouTube-kanaler som var relevanta, 

och dessa var dessutom ofta ”vänner” med andra kanaler som hade liknande inriktning eller 

ideologisk hemvist. YouTube är också utformat på så sätt att den som tittar på något blir tipsad 

om liknande videor i sidofältet såväl som på sin startsida, vilket gjort att ytterligare material 
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framträtt. Detta skapar en form av automatiskt snöbollsurval (jmf. Braithwaite 2016, s. 3; 

Aspers 2011, ss. 95–96) som genom att jag har en ursprunglig ingång till fältet ger mig mer och 

mer material, som ofta kan vara ganska likartat utifrån de ståndpunkter som framförs, men 

ibland också innehåller andra åsiktsyttringar. Genom denna urvalsprocess har 46 videor 

framträtt, vilka i genomsnitt varit 10 minuter långa, mellan spannet 0:32-23:26 minuter.  

Jag har kontinuerligt under materialinsamlingen tittat på videorna och fört kortare 

anteckningar kring deras innehåll, vilka jag sedan har utgått ifrån för att välja ut material att 

transkribera. Jag har således inte transkriberat samtliga videor, till viss del på grund av tidsbrist 

i förhållande till ett väldigt stort material men framförallt eftersom anteckningarna utgör en bra 

grund och ibland har enbart delar av videorna varit relevant för undersökningen.  

Analysarbetet har till stor del varit en pendlande process mellan material, tidigare forskning 

och teori (jfr. Aspers 2011). För att få en inledande överblick över materialet har jag med 

inspiration från Fairclough (Bergström & Boréus 2012, s. 393) kört mitt material (närmare 9 

900 ord) genom en Word Cloud Generator (Davies u.å.), som därmed visualiserade och ställde 

upp de vanligaste orden i materialet. Vissa ord som fanns i både singular och plural har gjorts 

om till endast singular, och ”social justice warrior” har genomgående förkortats till ”sjw” vid 

denna inmatning. Denna process gjorde att jag fick en grov uppskattning över olika potentiella 

teman. Ordmolnsgeneratorer är dock ganska opålitliga verktyg för textanalys, så därför har det 

enbart används för en inledande överblick.  

Under analysen har jag genomfört ett bredare kodningsarbete för ett hitta generella koder 

och teman, som jag sedan gjort ytterligare närläsningar av för en mer djupgående kodning. Jag 

har gått igenom det transkriberade textmaterialet rad för rad. Koderna som framträtt har sedan 

lagt grunden för olika teman. Teorin har varit en central del av kodningsprocessen; jag har 

börjat med den, därefter lagt den åt sidan, för att sedan ta in den igen, osv. (jfr. Aspers 2011, ss. 

99–102) 

Den tidigare forskningen har haft en central roll i min analysprocess (Aspers 2011, ss. 71–

73). Dessa har fungerat som en grund och utgångpunkt för mitt teoriarbete såväl som någonting 

materialet kan jämföras och stötas emot, som ett ”bollplank”. Utifrån den tidigare forskningen 

har jag identifierat teorier och ingångar, som sedan vid ytterligare inläsning på området 

problematiserats, antingen i förhållande till andra teorier eller själva materialet.  

Som Bergström & Boréus dock betonar så är diskursanalys inte så väl lämpad för att göra 

helt deduktiva undersökningar för att testa teorier; istället är det särskilt lämpat för en mer 

pendlande process som kräver öppenhet och att kunna modifiera centrala begrepp i förhållande 

till vad som framträder i materialet (Bergström & Boréus 2012, s. 403). Detta har gjort att flera 
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av de teorier som lyfts fram behövts problematiserats, eller att jag lyft in andra ingångar, 

begrepp eller teorier, för att på ett bättre sätt analysera mitt eget material. Den metodologiska 

begreppsapparat som Bergström & Boréus redogör för i sitt kapitel har, i samklang med frågor 

grundade i den tidigare forskningen, varit min egen ingång till de frågor jag ställt materialet för 

att koda och tematisera detta. Dessa har bland annat varit: vilken typ av problem, orsaker, och 

lösningar presenteras? vilka centrala begrepp framkommer och hur ser relationen ut mellan 

dessa? vad markeras som annorlunda respektive förblir omarkerat? vilka subjektspositioner 

framkommer?  

Med tanke på materialet hade det varit möjligt att göra en mer renodlad video- eller 

mediaanalys, snarare än att ha det talade ordet, dvs. texten, i centrum. Det är möjligt att en sådan 

metod hade kunnat ge en mer nyanserad och mångfacetterad förståelse för i synnerhet hur 

subjektspositioner konstrueras och iscensätts, framförallt i hur en den ger tydligare redskap för 

att hantera den visuella informationen. Jag menar dock att texten trots allt är central, och att 

teori och tidigare studier ger mig möjlighet att göra en tillförlitlig analys av videomaterialet 

som helhet.  

Slutligen vill jag lyfta upp YouTube-profilernas egen roll i denna studie. Även om det rör 

sig om offentliga personer som publicerat material för allmän beskådan, är det inte helt 

ointressant att diskutera etiska problem. Denna studie är förvisso tydlig med vilka det är som 

säger vad, och jag har inte valt att göra någon form av anonymisering, men jag har dock försökt 

att ta fasta på hur diskursanalys inte fokuserar på enskilda aktörer utan på diskurserna som 

uttrycks och de normer dessa skapar (Bergström & Boréus 2012, s. 381). Riskerna med studier 

på material med tydliga avsändare är givetvis annars att forskare påstår saker om aktörerna som 

de själva inte håller med om. Jag har därför strävat efter att diskutera och analysera uttalanden 

med fokus på diskurserna och deras logik, snarare än individuella åsikter eller aktörerna själva. 

Jag hoppas att jag lyckats med detta.  

Härnäst kommer jag redogöra för och analysera empirin under tre rubriker. Först kommer 

jag diskutera några konflikter som männen tar upp genom att fokusera på hur de lyfter upp 

problem, orsaker till problemen och hur de presenterar lösningar. Denna ingång fungerar 

dessutom som ett analysverktyg för att identifiera hur olika tecken fylls med vissa meningar 

och hur subjektspositioner konstrueras, vilket tar mig till nästa rubrik, där jag redogör för hur 

dessa skilda tecken och element utgör en ekvivalenskedja. Ekvivalenskedjan används därefter 

som utgångpunkt för att under den sista rubriken diskutera denna i förhållande till maskulinitet 

och makt. I denna del kommer särskild vikt hamna på diskussioner utifrån den tidigare 

forskningen och de teoretiska utgångpunkterna.   
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Resultat och analys  

»These are very simple things to do« – problem, orsaker och lösningar 

Ett av de allra mest tydliga områdena för kritik, som förenar männen, rör förhållandet till censur. 

Censur är dock inte enkelt definierbart i detta fall, utan bör förstås som en paraplyterm för alla 

typer av ingrepp i produkten. Det vanligaste rör innehåll som under utvecklingsfasen tas bort 

ur spelen och som porträtterar kvinnor på sexualiserande sätt. 

 

Because right now, it’s all about oversensitivity to everything, anything out there, and it’s 

always the entertainment industry that’s put under a fucking barrel, and is in the middle of 

being threatened over and over again, because ‘I don’t like this, I don’t like this, this should 

be changed, I’m special, change this, I’m special change that’. Fuck all of you. If you don’t 

like it, get over it, or don’t purchase it. These are very simple things to do. You aren't 

pushing the industry forward in a positive way by doing this because you were stifling the 

creativity of the individuals who are creating this content for a lot bigger of an audience 

then just, fucking, you. And you may even sit there and turn this shit, flip the script, try to 

say: ‘no, I’m doing this because I’m trying to make it better for the audience’. But you do 

not decide what the fuck they think. That’s the issue that I take with it, is all you act as if 

you were ambassadors for a big, large grouping of people…  

(AlphaOmegaSin 2016b, 7:08) 

 

Spelet Overwatch fick kritik för att en av karaktärerna i det, en ung kvinna vid namn Tracer, 

hade en animation som vissa menade var objektifierande, vilket inte passade hennes 

personlighet eller övriga animationer (Bratt 2016). Spelets utvecklare tog till sig av kritiken och 

bytte ut animationen mot en annan, vilket skapat en mängd ännu mer kritiska reaktioner, där 

exemplet ovan bara är ett av dem. Ett återkommande tema i diskursen kring Overwatch är hur 

de menar att den ursprungliga kritiken bara är ett tecken på överkänslighet, och att de människor 

som klagar skulle göra det oavsett – de blir aldrig nöjda: ”You are crucifying the ever-loving 

hell out of your artistic creativity just to appease people that were going to complain anyway. 

If it wasn’t about this they’d complain about something else, and then something else, and then 

something else…” (AlphaOmegaSin 2016b, 6:29). Problemet är således att dessa människor 

lägger sig i och uppmanar till censur, vilket hindrar kreativiteten och möjligheten för 

utvecklarna att uttrycka sig fritt. Dessa ”Andra” påstår sig enligt honom företräda en stor grupp 

människor, som förstör för den egentligt stora gruppen som inte bryr sig eller vill ha kvar dessa 

element i spelen. Han presenterar en enkel lösning: släpp det eller köp det inte. Själv tillhör han 
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gruppen som inte bryr sig om dessa element, som han uttrycker det: ”Never have I given a shit 

about butts in video games ’cause I was too busy doing shit like, killing gods and saving the 

world” (AlphaOmegaSin 2016b, 2:43). Istället för att fokusera på underhållningsindustrin och 

fiktiva världar borde de (feminister i det här fallet) fokusera på riktiga problem.  

En annan sak som framgår när det kommer till frågor om censur är att det ofta kopplas 

samman med frågor om representation och mångfald, vilket upplevs vara en icke-fråga; i likhet 

med sexualiserade rumpor är det inget de själva tänkt på och har inget att göra med sådant som 

anses vara viktigt i spel. Det är istället bara något att ignorera eller välja bort.  

 

It always comes back to this, this fucking representation argument that doesn’t even make 

any sense because none of these characters are supposed to be you, or… they’re not there 

to make you feel comfortable, they’re there for you to pick one that you… think looks cool, 

think is interesting, has cool weapons, good gameplay mechanics, whichever one is your 

favorite. If you find one that you don't like or that doesn’t fit with your ideals, then pick 

another one. The thing that amazes me is they talk about diversity and inclusion, but their 

idea of making something inclusive is to exclude things.  

(Scratch Point 2016, 5:45) 

 

Representation och mångfald är någonting de anser påtvingas spelen, vilket de menar blir 

problematiskt ur flera synpunkter: det är irrelevant eftersom spelen inte ska föreställa en viss 

person eller grupp – variationen är endast där av spelmekaniska skäl och att ständigt kräva 

representation är ett överdrivet krav (AlphaOmegaSin 2015b), dessutom är kravet på 

representation och mångfald något som de Andra använder för att exkludera element ur spelen, 

för att censurera och ta bort.  

Det är dock inte enbart exkluderingen av element som de menar är problematiskt, också 

inkluderingen av vissa element kritiseras. Spelet Baldur’s Gate fick under 2016 en expansion 

under namnet Siege of Dragonspear, som bland annat innehöll en transperson och en replik 

som refererade till och drev med #GamerGate (Purchese 2016). Som en konsekvens av detta 

samt att spelet också led av en hel del buggar fick det väldigt mycket kritik. Spelutvecklarna 

anklagades för att ha köpt upp spelserien för att kunna använda den ”as a soapbox for their 

agenda” (Raging Golden Eagle 2016a, 3:53), för att tvinga in politiskt vinklat material som 

ingen egentligen vill ha där, men också för att de inte behandlade varumärket eller spelarna med 

respekt (MundaneMatt 2016b). Kritiken hade inte uppstått om motparten bara hade undvikit att 

lägga sig i och istället gjort en helt ny spelserie, blir argumentet. När utvecklarna dock valde att 
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utgå ifrån en redan existerande, förstör de denna spelserie med sina ingrepp. Som kontrast målas 

därför den tecknade Cartoon Network-serien Steven Universe upp som ett positivt exempel:  

 

If social justice warriors want to change the world and spread their terrible, misguided 

ideology, at least don’t have it shoved in my face where I don’t want it. I like anime, I like 

video games, don’t fuck them up for me. If you want to change the video games industry, 

don’t change the video game franchises that are already out there that people like, create 

new games and show us all how it’s done, or go bankrupt trying.  

(BasedVidya 2015, 2:07) 

 

Skaparna till serien beskrivs utifrån positiva ordalag eftersom de har skapat sin egen grej och 

inte förändrat och förstört redan existerande produkter. Han uttrycker därmed samma lösning 

som i fallet med Baldur’s Gate ovan: att de istället för att kritisera ska skapa eget. Den 

förändring som kommer i och med högre representativitet och mångfald, introducerandet eller 

exkluderandet av den mängd inslag som de ser som tecken på en ideologiskt driven agenda, ses 

som ingrepp och förstörelse av något som är till för dem och en viss publik. En publik som inte 

vill ha dessa ”ideologiska inslag”. Lösningen på problemet är därför att antingen göra egna spel, 

eller som ovan, att sluta hetsa upp sig och inte köpa spelet.  

Det finns dock en mängd spel som kombinerar frågor om mångfald och representation såväl 

som försöker hitta nya sätt för spel att vara. Gone Home och Sunset är två av dessa, spel som 

fokuserar på berättande och atmosfär snarare än våld och utmaningar (Wikipedia 2016). Dessa 

två kan därför ses som exempel på nya spel som inte ägnar sig åt att ”förstöra” eller ”censurera” 

redan existerande varumärken utan presenterar nya alternativ. Den dominerande beskrivningen 

av dem är dock väldigt negativ. Båda spelen har fått positiva recensioner men Sunset, till 

skillnad från Gone Home, har sålt väldigt dåligt. Dessa båda företeelser skapar specifika 

reaktioner. För det första menar de att spelen inte är riktiga spel, och att den positiva kritiken 

har sin grund i att journalister ser sig själva i spelen eller att de ger positiv kritik enbart eftersom 

det innehåller progressiva element.  

 

they don’t care about having something good, they want themselves to be in the spotlight 

and they take pleasure from being in the spotlight, so make a game that someone sees 

themselves in, one of these – no, one of these freaks sees themselves in, they’re like: ‘I’m 

basically famous now, I’m in a videogame, 10 out of 10!’ Cunts!  

(Harmful Opinions 2016, 8:32) 
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Recensenterna vill helt enkelt ”bara ha uppmärksamhet”, de vill inte ha något bra, för i själva 

verket är dessa spel inte bara dåliga, de är dessutom inga riktiga spel. Problemet som folk har 

med dessa spel och med deras kritiska mottagande presenteras som väldigt enkelt: de är inte 

spel. Eftersom de inte har utmaningar, fiender, pussel eller liknande kan de helt enkelt inte vara 

spel, utvecklarna borde istället ha gjort en film, eller skrivit en bok, för spel måste vara kul och 

utmanande (MundaneMatt 2013; The New Memedia 2015).  

Att det gått så pass dåligt ekonomiskt för utvecklarna till Sunset att de valt att sluta utveckla 

spel (Samyn & Harvey 2015) för oss därmed in på den andra delen av de reaktioner som dessa 

spel skapar. Det ekonomiska faktumet används som argument för att bevisa att riktiga spelare 

inte bryr sig om denna typ av spel – marknaden har i Sunsets fall talat och visat vad publiken 

faktiskt vill ha (Raging Golden Eagle 2016b, 7:30). Gone Homes framgångar används dock inte 

på liknande sätt, utan där cirkulerar alla argument kring hur det är ett icke-spel och att folk 

egentligen inte gillar det. Den diskrepans som framträder i argumentationen finns också i 

förhållande till Baldur’s Gate, som efter all kritik kom att ta bort referensen till #GamerGate. 

Detta betraktas dock inte som en fråga om censur som i fallet med animationen av Tracer, utan 

ses istället som en vinst (MundaneMatt 2016a; Raging Golden Eagle 2016c).  

Det finns således tre olika huvudsakliga problem: hur det exkluderas efterfrågat material, 

inkluderas kontroversiellt material, samt att det finns spel som de menar inte är spel. Problemen 

hävdas ha sin grund i en politisk agenda, påtvingad kvotering och i en falsk uppfattning om vad 

spel är; orsaken är de människor som kräver förändring, censur och mångfald trots att detta är 

någonting som enligt männen ska komma av sig själv; och lösningen ligger i marknaden: 

antingen undviker du att köpa spelen eller gör egna spel, spel som dock ingen egentligen gillar. 

Det hela konstrueras som ett nollsummespel där vinnaren alltid är given, och jag kommer under 

nästa rubrik gå in på hur dessa olika tankegångar hänger ihop i en diskursiv ekvivalenskedja.  

 

»I would be all for splitting the SJWs away from the proper gaming community« 

– konstruktionen av »vi« och »dom«: en ekvivalenskedja 

Problemen och dess orsaker har som vi sett sin grund i hur en grupp ”Andra” lägger sig i sådant 

som riktiga spelare inte bryr sig om, med andra ord är det grundläggande i diskursen en binär 

uppdelning mellan ett ”vi” och ”dom”. Till den första gruppen hör YouTube-profilerna själva, 

samt publiken och spelare, en avgränsad och konstruerad grupp, en tydlig subjektsposition, som 

jag kallar för Spelaren. Den andra gruppen går ofta under paraplytermen Social Justice Warriors 

(SJWs), som innefattar de personer som har olika typer av progressiva politiska ståndpunkter 

https://www.youtube.com/channel/UC-_1OuLOwK8ve25sIu-5L5w
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(som feminister, vänsterfolk och liberaler), personer med humanistiska universitets-

utbildningar, de som förespråkar mångfald och representation inom spelindustrin samt i vissa 

fall också speljournalister (framförallt om de skrivit om genusfrågor i spel). Ofta kallas de också 

sammantaget för progressiva, eller ibland för den mer nedsättande termen ”the regressive left”.  

Den binära uppdelningen mellan Spelare och SJWs innebär att de båda grupperna 

konstrueras som varandras motsatser, vilket på flera vis rättfärdigar konfliktens logik utifrån 

den subjektsposition som männen identifierar sig med. Detta framgår tydligt i det inledande 

citatet under förra rubriken; betoningen på att de (SJWs) agerar som om de företräder eller 

förstår sig på publiken konstrueras som en inbillad grupp, ställd i förhållande till en verkligt 

stor grupp, den som inte vill ha ”ingrepp” i produkterna. 

Centralt i denna konflikt blir frågan om tolkningsföreträde – vem som får uttala sig om spel, 

och i förlängningen på vilket sätt de får uttala sig. Framförallt handlar det om två saker: om du 

spelar tillräckligt mycket spel (och köper dem) samt om du förstår vad spel faktiskt handlar om.   

 

These are people that aren’t buying games, these are people that aren’t playing games, 

outside of maybe a couple a year, but still trying to, you know, operate under the idea that 

they’re gamers.  

– – – 

Indie devs still feel that people like Leigh Alexander, and Kotaku, and Rock Paper Shotgun, 

and all of these progressive sites, can do anything for your game, the biggest problem 

Sunset had was they never went to the YouTubers, they never went to the streamers, they 

never went to the audience that actually pays money for video games, and that’s why 

they’re no longer gonna be making them. 

(MundaneMatt 2015, 7:35) 

 

De som läser progressiv speljournalistik är enligt detta resonemang således inte de som faktiskt 

spelar eller köper spel, de försöker få det att verka som de är spelare, i själva verket är de enbart 

intresserade av själva politiken kring spel – ett påstående som genomsyrar en mängd videor.  

SJWs är således ett tecken som fylls med en mängd innehåll: de är icke-spelare, icke-

konsumenter, de bryr sig endast om politik och social rättvisa, och som vi sett tidigare är de 

också positiva till att censurera. Som kontrast är därmed deras motsats riktiga spelare, starka 

konsumenter som inte bryr sig om politik och social rättvisa utan ”the gaming audience is more 

concerned about how good games are and to some extent if what they’re playing even makes 

sense” (Hybrid Method Gaming 2016, 4:03).  
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Braithwaite (2016) har i sin studie också lyft hur #GamerGate handlade om en strid där 

gamergaters verkade för en framställning av sig själva som de riktiga spelarna och 

konsumenterna av spel (s. 5), vilket framkommer även här. I diskursen blir därmed Spelaren, 

den subjektsposition de själva identifierar sig med och talar utifrån, en mästersignifikant, dvs. 

en identitet som överordnas andra identiteter. Till denna Spelare knyts således alla de positiva 

tecknen, och det är endast Spelaren som kan uttala sig om marknaden och publiken med någon 

form av trovärdighet. Detta gör att männen använder generella ordalag för att beskriva 

konflikterna och hur lösningarna egentligen borde se ut, där en av dessa som sagt är att politik 

och social rättvisa ska hållas utanför spel:  

 

And let’s be perfectly fucking… you know, clear here, there is so much gender politicking 

happening right now, on the internet, it’s – in gaming – it’s fucking sad man. Fire Emblem, 

fucking Overwatch, all of this shit, week after week it’s always something about gender 

politicking, and it’s been going on for like four years now, and quite frankly I think the 

industry’s had enough, right. These people can’t let characters adapt or evolve on their 

own, they have to shut down anything and everything that they disagree with, right.  

(MundaneMatt 2016b, 1:03, min markering) 

 

Spelindustrin har enligt honom vid det här laget fått nog av genuspolitik, men SJWs kan inte 

låta spel vara ifred utan måste lägga sig i – SJWs är alltså inte sammankopplade med industrin 

utan står utanför den, till skillnad från Spelaren som vet hur det egentligen ligger till. Spel ska 

dessutom förändras i förhållande till vad den fria marknaden kräver, men den typ av kritik som 

SJWs uttrycker är inte en fråga om regelrätt kulturkritik utan krav på censur från en position 

utanför marknaden, eftersom SJWs inte är riktiga spelare. De enda som därmed får kritisera 

spel är exempelvis de som gjort dessa YouTube-videos, eftersom de är de riktiga, tilltänkta 

konsumenterna.  

Spelaren är också en påstått icke-politisk position, Spelare bryr sig bara om spel är bra eller 

inte (och de bestämmer vad som definierar bra spel). Som en uttrycker det: ”it’s a goddamn 

video game people, left, right, or center, your politics don’t fucking belong here!” (RazörFist 

2016, 3:02). Som lyfts av Braithwaite (2016, s. 6) är dock politik och ideologi alltid något de 

andra har och som tillskrivs dem, Spelaren bryr sig bara om spel (jfr. Moi 1990, s. 40; Zetterberg 

2014, ss. 22–23). För trots att politik och ideologi ska hållas borta från spel menar de att den 

fria marknaden ska avgöra vilka spel som får finnas och hur de ska se ut genom en föreställning 
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om selektivt urval. Denna socialdarwinistiska hållning kombineras ofta med en meritokratisk 

sådan, som i exempel nedan:  

 

I mean it’s fucking sickening, the idea that people deserve to be put into certain positions 

and companies based on gender and race, and the idea that qualifications do not matter 

at all, and genitalia or… the gender somebody identifies as, and the race somebody was 

born as, are what should determine what person gets what position is fucking by definition 

racist and sexist and borderline cultural Marxism.  

(Hybrid Method Gaming 2016, 5:58, min markering) 

 

Utifrån en föreställning om att kvotering utesluter vita män och att personer väljs in till en 

position i ett företag enbart på basis av deras kön, hudfärg eller liknande, ses det som uttryck 

för rasism, sexism och kulturmarxism, och som ett hot mot en meritokratisk ordning där 

kvalifikationer alltid ska premieras. Den ömsesidiga uteslutning som diskursen konstruerar 

innebär således också att kvalifikationer enbart är något Spelare bryr sig om.  

De socialdarwinistiska och meritokratiska hållningarna knyts samman med tecken som 

frihet, rättvisa, fakta och sanning medan SJWs markeras som de som lägger sig i utan att varken 

spela eller veta något om spel. Eftersom SJWs konstrueras som om de agerar uteslutande utifrån 

en ideologiskt driven agenda, till skillnad från Spelaren, kommer Spelarens position på detta 

sätt att avpolitiseras och dess uttalanden blir istället en fråga om neutrala fakta, rationalitet och 

ett naturaliserat normaltillstånd. Spelaren är den som bryr sig om spelen och utvecklarnas 

kvalifikationer, medan SJWs enbart bryr sig om påtvingad kvotering och ideologi. Det 

normaltillstånd som konstrueras blir därmed under hot när spelen kritiseras och tar andra former 

än de egentligen ska göra – SJWs utgör därmed ett hot mot spelen, spelindustrin, spelarna och 

den fria marknaden.  

Jag inledde uppsatsen med att referera till en artikel i Houston Press som drog en liknelse 

mellan den kristna högern och de spelare som kritiserar ”progressiva röster och inslag” i 

spelkulturen (Rouner 2016). Denna text fick som också nämnt svar i en video som menar att 

det snarare än tvärtom: det är SJWs som är fortsättningen på den kristna högerns korståg att 

censurera och förstöra spel. Denna video sammanfattar många av de ståndpunkter som redan 

kommit upp:  
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Us gamers want exactly what we have always wanted: to just be left the fuck alone to enjoy 

our games in peace without someone trying to ram their social agenda down our throat and 

censor what we want. But apparently that is too much to ask.  

– – – 

I want more of these games [Gone Home, Life is Strange, Undertale, min anm.] to be made, 

because I am in favor of the free market. The free market will show exactly what the 

audience wants. And unfortunately, this guy left Sunset off his list, because that showed 

exactly what the audience doesn’t want. No, I got nothing wrong with these games, like I 

said I want more of them to be made, because I would be all for splitting the SJWs away 

from the proper gaming community, just give them what they want, make them sit in the 

corner away from us and we can all be happy…  

(Raging Golden Eagle 2016b, 0:45, 7:26) 

 

Spelarna vill bara bli lämnade ifred och slippa de ingrepp som olika grupper utanför 

spelkulturen tvingar på den, är kontentan. Upplevelsen av att spelare och spelkulturen är under 

attack utifrån är någonting som belysts av Chess & Shaw (2015), Braithwaite (2016) och 

Mortensen (2016). Chess & Shaw skriver i förhållande till de konspirationsteorier som 

uppkommit i och med deras forskning att det är mindre meningsfullt att studera spelarnas 

tillvaro i form av verklig förföljelse och utsatthet och istället fokusera på upplevd förföljelse 

och den oro som konspirationerna uttrycker – spelkulturen har trots allt behövt försvara sig mot 

olika grupper, som anklagat spel för att leda till bland annat våld (Chess & Shaw 2015, s. 217). 

Också Mortensen drar liknande slutsatser, vilka stödjs av hur Raging Golden Eagle beskriver 

sin frustration tidigare i samma video (2016b). Braithwaite slutsats om att gamergaters ser sig 

själva som de riktiga offren, som är under attack genom krav på representation, mångfald och 

förändring (2016, ss. 6–7), är således något som också framkommer i mitt material.  

Även om jag inte studerar dessa diskurser som någon typ av konspirationsteori, är det tydligt 

att SJWs inte är en del av spelkulturen och att de upplevs som ett hot. De spelförändringar de 

kräver kan dock få ta plats i spel, men dessa spel är dock inte en del av den riktiga spelkulturen 

och de själva är inga riktiga spelare. Jag refererade också till ovan citerade video när jag 

diskuterade hur Sunset kan ses som bevis på hur den fria marknaden avgör vad publiken vill ha, 

och därmed också vad spelare egentligen bryr sig om.  

Alltså: utifrån de problem, orsaker och lösningar som jag presenterade under förra rubriken 

menar jag att detta gör det möjligt att studera diskursens gränser och dess logik utifrån en 

ekvivalenskedja. Denna beskriver hur tecken och subjektspositioner ges betydelse utifrån 

distinktioner, och den huvudsakliga distinktionen är här den binära oppositionen mellan 
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Spelaren och SJWs. Det går alltså inte att vara både Spelare och SJW, de är här ömsesidigt 

uteslutande. Spelaren utgör en mästersignifikant i diskursen, en överordnad subjektsposition, 

som står i positiv relation till tecken som spel, konsument, industrin, publiken, fri marknad, 

icke-politik, kvalifikationer och fakta. Utifrån diskursens binära logik står den därmed i 

opposition till tecken som censur, ideologi, politik, kvotering och icke-spel, som alla knyts till 

subjektspositionen SJWs.  

Jag kommer under nästa rubrik att vidare diskutera hur detta skapande av identitet ser ut och 

vilken roll makt, maskulinitet och ideologi spelar i de diskursiva föreställningar som uttrycks i 

videorna.  

 

»They don’t want logic, sense, or reasoning brought into the equation« – 

maskulinitet, makt och ideologi  

Även om jag visat på den binära logiken i diskursen har jag ännu inte talat om kön. Detta beror 

på att kön sällan är direkt uttalat; endast i exemplet om kvotering antyds det att den riktiga 

sexismen och rasismen är riktad mot vita män, eftersom det är dessa som enligt diskursen är 

under hot. Väldigt lite i mitt material visar på den uttalande koppling som Braithwaite visar att 

gamergaters gör mellan män och spelare, och att attacken på spelare och spelkultur i själva 

verket är en attack på män och manlig kultur (2016, s. 6). Där dras det ett likhetstecken mellan 

spelare och man, vilket inte med samma tydlighet är fallet här, ändå finns det så att säga spår 

av kön, och den subjektsposition som männen identifierar sig med är någonting som iscensätts 

enligt en viss logik.  

De som i sina videor filmar sig själva gör det i vad som förefaller vara deras eget hem, och 

i bakgrunden figurerar hos nästan samtliga affischer, figurer, spel eller olika produkter med 

anknytning till spel- och nördkultur, och i vissa fall också till musikstilar som hårdrock och 

dödsmetall. Dessa uttryck blir som en förlängning av deras egen kropp, som identitetsmarkörer, 

som visar upp bilden av en riktig nörd och spelare, som uppenbarligen är en stark konsument 

och med en tydlig smak. Detta ser jag som en del av ett socialt förkroppsligande av deras 

identitet som Spelare, som en del av en performativ akt med syfte att befästa deras 

tolkningsföreträde över andra subjektspositioner. I citatet från videon nedan gestaltas detta 

särskilt tydligt. Bakom honom finns en bokhylla fylld med olika spel, han bär en t-shirt med 

hårdrocksmotiv, har långt skägg och hår och argumenterar med vida gester och argt men 

artikulerat. Med Butlers terminologi kan det hela ses som en performance, ett sätt att iscensätta 

en maskulin spelare:  
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Your freedom of speech, whether you know it or not, you believe it or not, is at a constant 

threat of being snuffed out. On the brink of extinction. On the very cusp of being taken 

away from you at a moment’s notice, by a regime of feminazis and extremists, who want 

to ensure that nobody has differing opinions, perspectives, views, morals, anything like 

that, and god forbid you drop the f-bomb and bring up… facts. They don’t want facts 

brought up whatsoever, that shit is catastrophic, and that undoes everything that they’re 

about, because they don’t want logic, sense, or reasoning brought into the equation, because 

that is unacceptable – on their terms, they don’t want to hear any of that shit because, well, 

that’s not what they’re about. They’re about seizing control.  

(AlphaOmegaSin 2016a, 0:20) 

 

Här tydliggörs hur feminister är emot fakta och vill kontrollera vad som sägs och tycks, medan 

han själv, och andra som honom, står för rationalitet, yttrandefrihet och frihet. Denna betoning 

på betydelsen av fakta och sanning är en vanlig dimension av denna performativitet, som ibland 

uttrycks genom att säga att SJWs inte kan backa upp sina påståenden, som ovan, andra gånger 

genom att de själva presenterar en mängd material för att bevisa sin ståndpunkt. Det kan handla 

om att de läser upp olika citat, refererar till händelser eller på olika sätt presenterar ett material 

de kan argumentera emot eller som stödjer deras ståndpunkter. Ofta är det enbart delar av texter 

som tas upp, syftet är dock att ge en bild av motståndarsidan som oupplyst, ideologiskt snarare 

än rationellt driven, och som om de själva har full koll på vad de talar om.  

Som nämnt tidigare framställs också SJWs som överkänsliga personer som enbart vill ha 

uppmärksamhet och aldrig blir nöjda. Denna kombination av konstruktionen av de själva som 

rationella snarare än känslomässiga, som företrädare för sanning och den riktiga gruppen 

spelare snarare än för partikulära intressen och minoritetsfrågor, och som intresserade av 

spelmekanik snarare än representation, visar på hur subjektspositionen Spelare blir starkt 

förknippad med maskulinitet – det blir närmast en fullkomlig uppdelning mellan ”hårda” och 

”mjuka” värden (jfr. Mellström 2003, s. 255). Spelaren är kanske inte nödvändigtvis en man, 

jag fann trots allt en (väldigt liten) grupp kvinnor, men Spelaren är förknippad med och 

konstruerad utifrån maskulinitet, medan SJWs – som genom en binär diskursiv uteslutning blir 

dess motpol – förknippas med femininitet. Genom att visa upp sina produkter, rada upp 

argument och markera sina motståndare som känslomässiga och ideologiska iscensätts således 

en maskulin spelare. Det är en iterativ, performativ akt som blir ett sätt att imitera 

subjektspositionen som Spelare (Butler 2005, ss. 15–16), och när de på ett övertygande sätt 
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identifieras med denna befäster detta också tolkningsföreträdet över andra subjektspositioner. I 

exempel från både Overwatch och Baldur’s Gate beskrevs kritiken från SJWs som överkänslig 

och irrationell trots argumenten som framfördes, medan Spelarens kritik var logisk och de 

upprörda reaktionerna på den inkluderade #GamerGate-referensen konstruerades som ett 

rationellt påstående snarare än känslomässigt (MundaneMatt 2016b). 

Trots detta kritiserar de dock aldrig kvinnor som grupp, kritiken är alltid riktad mot SJWs 

som feminister och progressiva, vilket påminner om hur gamergaters beskriver det som ett 

”kulturellt krig”, som Braithwaite menar är rotat i en kollektiv identitet (2016, s. 4). Även om 

det i mitt material blir svårt att tala om en ”geek masculinity” som Braithwaite gör, finns det 

ändå likheter i våra framställningar, men framförallt är det i förhållande till en strid om 

spelkulturen som vi kan dra samma slutsatser. Det är dock inte enbart en fråga om ett kulturellt 

krig, definitionen borde snarare breddas; det är också ett ideologiskt krig där en ”terrible, 

misguided ideology” (BasedVidya 2015a, 2:07) ställs mot den neutrala, rationella sanningen.  

Diskursen är således konstruerad som så att Spelarens position blir en avpolitiserad position 

med spelen och spelkulturens bästa i sikte, och som sådan kan den argumentera emot alla former 

av progressiva inslag som om dessa inte passar in eller hör hemma, på rent spelmekaniska 

grunder snarare än ideologiska. Homosexuella och transpersoner nämns vid alla tillfällen utom 

ett (AlphaOmegaSin 2015a) i negativa eller kritiska ordalag – de verkar sällan bli diskursivt 

begripliga utan betraktas antingen som inkvoterade eller ologiska eftersom det inte finns någon 

ordentlig anledning för dem att vara där, de hade lika gärna kunnat vara cis och heterosexuella 

(RazörFist 2016; MundaneMatt 2013a). Det måste därmed finnas en uttänkt anledning till 

varför en spelkaraktär har en könsidentitet eller sexualitet som avviker från den konstruerade 

normen, vilket får kravet att framstå som en fråga om rationalitet snarare än på grund av en 

önskan att exkludera vissa typer av representationer, vilket ytterligare betonar konstruktionen 

av en avpolitiserad position. Här är det också tydligt att det finns spår av en heterosexuell 

matris, i det att endast heteronormativa kroppar och begär ses som begripliga (Butler 2005, s. 

296).  

Slutligen, maskuliniteten, framförallt den vita maskuliniteten, är ofta osynlig, den är normen, 

konstruerad som representant för en universell människa (jfr. Gottzén & Jonsson 2012, ss. 14, 

17; Butler 2005, s.  50). Subjektspositionen som Spelaren intar är därmed konstruerad som inte 

enbart avpolitiserad, den är dessutom som sagt starkt maskulint kodad – den är rent av, menar 

jag, så starkt förknippad med en viss typ av vit maskulinitet att denna naturaliserats, 

internaliserats och normaliserats. Meningsmotståndarna är ”freaks” (Harmful Opinions 2016, 

8:40), kallas ofta ”a special snowflake” (Sargon of Akkad 2016, 17:25) och är ”the wrong 
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people” (AlphaOmegaSin 2016a, 2:07), medan de själva är rätt, neutrala och generella. Spelaren 

har med andra ord blivit ”den omarkerade normen” (Gottzén & Jonsson 2012, s. 17). Det är 

därför den blir så osynlig och okönad i diskursen, det är därför de som intar dess 

subjektsposition aldrig behövt reflektera över representation eller rumpor i spel, det är därför 

spel bara är spel tills någon plötsligt gör annorlunda. Och det är därför det är så viktigt att 

försvara spel från de som vill förändra, för annars riskeras de privilegier som alltid följt med 

Spelaren att plötsligt försvinna.  
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Avslutande diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka den 

kritik som uppkommer då spel omfamnar vad jag sammanlagt kallat progressiva element, som 

mångfald och representation eller spelmekaniska beståndsdelar som bryter mot hur spel 

traditionellt sett har utformats. Jag har undersökt detta genom att studera hur kritiken mot spelen 

formuleras av män i olika YouTube-videor, där frågeställningarna har fokuserat på hur 

argumentationen byggs upp, vilka begrepp som framstår som centrala, hur dessa relateras till 

varandra och hur olika subjektspositioner konstrueras, framförallt den mellan YouTube-

profilerna och deras meningsmotståndare.  

Uppsatsen har tagit avstamp i den tidigare forskning som undersökt spel och spelkultur 

utifrån identitet-, maskulinitet- och maktperspektiv som belyst hur stereotyper och olika 

subjektspositioner skapas och upprätthålls, och hur motstånd formas då dessa riskerar att 

förändras. Jag menar att det dock saknats studier på de reaktioner som uppkommer när dessa 

progressiva element inkluderas i spel, eftersom många studier fokuserat på mäns förhållande 

till kvinnor och inte deras relation till spelens faktiska innehåll och utformning.  

Undersökningen av de 46 YouTube-videorna har utgått ifrån hur det inom diskursen 

formuleras och uttrycks olika problemformuleringar utifrån specifika orsaker, och som beskrivs 

genom förslag på hur de ska lösas. Detta grundläggande analysverktyg har använts för att 

synliggöra olika centrala begrepp inom diskursen och hur dessa begrepp hänger samman. På 

detta vis har jag utgått ifrån männens problemformuleringar för att kunna tala om diskursens 

gränser och logik; jag har dekonstruerat för att sedan rekonstruera dessa relationer till en 

ekvivalenskedja, dvs. en logisk kedja (eller ett system) där olika begrepp befinner sig i vissa 

relationer till varandra, både positiva och negativa. Ekvivalenskedjan har därefter använts för 

att diskutera olika begrepp och subjektspositioner i förhållande till teorier kring maskulinitet 

och genusperformativitet.  

Under problemformuleringen har framförallt tre olika problem identifierats: hur det 

exkluderas efterfrågat material, inkluderas kontroversiellt material, samt att det finns spel som 

de menar inte är spel. Sammantaget har dessa problem sin grund i hur de upplever att det finns 

en grupp ”Andra” som lägger sig i spel och deras utformning med krav på censur, inkvotering 

utifrån mångfaldskriterier och förändring av spelens utformning. Lösningen blir att inte lägga 

sig i eller att göra något eget, förutsatt att detta inte på något sätt inkräktar på redan existerande 

produkter. Framförallt handlar kritiken om att dessa inslag är av ideologisk karaktär, och enligt 

männen hör politik inte hemma i spel.  
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Genom att studera de begrepp som uppkommer genom problemformuleringen i hur de 

hänger samman i en ekvivalenskedja menar jag att det grundläggande i diskursen är en konflikt 

mellan två konstruerade motpoler, som formas genom binära diskursiva uteslutningar. Det rör 

sig om två subjektspositioner, den ena kallar jag Spelaren, som männen själva identifierar sig 

med och positionerar sig som, och den andra Social Justice Warriors (SJWs), som blir den 

paraplyterm som används för att beskriva alla de som påstås bry sig mer om social rättvisa i 

spel än om vad jag i tidigare forskning kallat ”spelmässig substans” (Zetterberg 2014): att spel 

ska vara kul, underhållande och spelmekaniskt välgjorda. SJWs står för allt det Spelaren inte 

är, dvs. knyts samman med tecken som Spelaren är i opposition till, som: censur, ideologi, 

politik, kvotering och icke-spel, medan Spelaren knyts till tecken som spel, konsument, 

industrin, publiken, fri marknad, icke-politik, kvalifikationer och fakta.  

Diskursens binära logik använder jag som utgångpunkt för att diskutera hur männen genom 

en performativ akt konstruerar Spelarens identitet som starkt maskulint kodad, genom att olika 

tecken förknippade med maskulinitet hänger samman med detta iscensättande, medan de tecken 

som knyts till SJWs istället starkt kopplas till femininitet, framförallt i hur de ses som 

känslomässigt drivna och med partikulära intressen. Spelaren framställs som rationell och 

universell i sin roll som representant för alla riktiga spelare, dess ”neutrala” och okönade 

subjektsposition används som ett sätt att avpolitisera den och gömma en ofta pseudo-

meritokratisk, socialdarwinistisk ideologisk utgångpunkt, som dock sällan i första hand handlar 

om att hitta ”den bästa för jobbet” eller att de har ”spelens bästa i sikte”, utan snarare om att 

bevara status quo. Men framförallt rör det sig om att konstruera konflikten till att bli en fråga 

om en kamp för sanning och rättvisa, där SJWs representerar allt som är fel. Slutligen menar 

jag att detta har sin grund i att Spelaren konstrueras som normen för vad en spelare är, som 

omarkerad och därmed universell och osynlig. Därmed drar jag också en liknande slutsats som 

andra forskare på området: att det är det upplevda hotet om förlorade privilegier som ligger till 

grund för mycket av kritiken och hatet.  

Hur SJWs blir förknippade med femininitet är inget jag hade material för att diskutera vidare 

i denna studie, men det fanns antydningar om att de män som talar om progressiva element blir 

kallade ”white knights” och påstås göra detta enbart för att ”få ligga”. Skillnaderna mellan hur 

män, kvinnor och transpersoner bemöts, även om de alla konstrueras som SJWs, är därmed ett 

område med möjlighet att forska vidare kring, kanske i synnerhet utifrån ett intersektionellt 

perspektiv.  

I förhållande till hur Spelaren avpolitiseras men i själva verket bedriver en ideologisk kamp, 

mot progressiva röster i allmänhet och feminister i synnerhet, finns ytterligare möjligheter för 
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ny forskning. Inte enbart i förhållande till spelkulturen, även andra områden där grupper 

upplever att privilegier håller på att gå förlorade känner sig hotade, och den typ av 

argumentation och de begrepp som jag lyft i denna uppsats har som nämnt inledningsvis 

anammats av den så kallade ”alt right”-rörelsen och andra på den yttre högerkanten. Utan 

kunskap om den logik som präglar dessa diskurser finns annars risken att de tar allt större plats 

i det offentliga samtalet, vilket i sin tur riskerar att legitimera den typ av internetkampanjer som 

#GamerGate var. Vissa tycker nämligen det är viktigare att protestera mot förändring än mot 

kvinnohat.  
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