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Abstract 

This essay covers computer gaming as seen from a perspective of gender theory. The main 

purpose of the essay is to examine women’s relationship to computer games, and more 

specifically women’s attitudes to the games they play. The theoretical basis for this essay is 

sprung from a hermeneutic perspective. The empirical basis for analysis consists of two in 

depth interviews and game analysis of the two computer games Counter Strike and Final 

Fantasy XI. The theories and previous research we have taken in consideration discuss topics 

like computer usage, gender studies, identity, identification, cyborg theory, subculture, 

fanculture and narration. This essay has shown that the two computer games contain multiple 

gender related and theory relevant connotations. The aspects of the games the informants 

consider important in the identification process mainly consist of game related communion 

and the interaction with other players. Both informants have presented several views on what 

they find important in the process of identification and what they chose to discard. 

 

Keywords: ”computer games”, ” identification”, ”cyborg”, “femininity”, “masculinity”, 

”Counter Strike”, ”Final Fantasy”, “online gaming”, “action games”, computer role-playing” 
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Abstract 

Uppsatsen behandlar datorspel utifrån ett genusperspektiv. Det övergripande syftet med 

uppsatsen är att granska kvinnors relation till datorspelande, och mer specifikt kvinnors 

attityd till de datorspel de spelar. Utgångspunkten för uppsatsen ligger i det kvalitativa 

hermeneutiska perspektivet. Undersökningen bygger på två djupintervjuer och spelanalys av 

de två spelen: Counter Strike och Final Fantasy XI. De teorier och den tidigare forskning som 

vi sett varit mest relevant behandlar datoranvändande, feminism, identitet, identifikation, 

cyborgteori, subkultur, fankultur och narration. Uppsatsen har visat att det finns en mängd 

genusrelaterade och teorirelevanta betydelser att utläsa i de båda datorspelen. De aspekter 

med vilka våra informanter ansett sig identifiera sig med i datorspelen har främst varit 

gemenskapen och interaktionen med andra spelare. Båda informanterna har många åsikter 

kring vad de identifierar sig med och vad de väljer att förkasta. 

 

Nyckelord: ”datorspel”, ”identifikation”, ”genus”, ”cyborg”, ”feminint”, ”maskulint”, 

”Counter Strike”, ”Final Fantasy”, ”onlinespel”, ”actionspel”, ”datorrollspel” 
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1 Inledning 

När man fostrar sina barn följer man fortfarande till stor del traditionella könsmönster. I 

pojkarnas fostran betonas prestation, tävlan, självständighet och kontroll av känslor, medan 

flickorna präglas av lydnad, ansvarsfullhet och omvårdnad. På 1880-talet framhävdes följande 

drag som eftersträvansvärda vid uppfostran av flickor: undergivenhet, tålamod, 

tillbakadragenhet, självförsakelse, blygsamhet, självuppoffring, tystlåtenhet, stillsamhet och 

oskuld. Som oönskade och förbjudna drag nämns: Framfusighet, behagsjuka, retsamhet, 

djärvhet, självupptagelse, pratsjuka, säkerhet, fåfänga, anspråksfullhet, prålighet och 

mångordighet (Bordo, 1993). Hur mycket av detta har egentligen förändrats?  

 

Som kvinna i dagens samhälle är det svårt att inte ställa sig denna fråga. Redan som liten 

flicka vet man som kvinna idag att det råder en jämställdhetsnorm i Sverige. Tjejer uppmanas 

att välja tekniska utbildningar, manliga yrken och att bejaka sin sexualitet. Detta för att 

försöka påtvinga kvinnor en falsk känsla av att de innehar frihet och kontroll, samtidigt som 

de ständigt påminns om att de bör vara medvetenhetna om bristen på jämlikhet i det faktiska 

samhällslivet. Flickor uppmuntras att vara aktiva och nyfikna men får i olika sammanhang 

klart för sig att de inte får lova att bli alltför självständiga, för aktiva, för frigjorda, för 

duktiga, eftersom att de då riskerar att förlora sin feminitet. Tittar vi bara runt omkring oss så 

står det klart att medierna förmedlar svaga och osjälvständiga kvinnoförebilder som inte 

stärker unga kvinnors självkänsla och tro på sin egna förmåga. Barn matas med bilder av 

flickor gestaltade som Barbie-dockor, vilka visar på omöjligt kvinnoideal. Pojkarna däremot 

förmedlas en uppsjö av hjältar att se upp till och identifiera sig med. Tittar man exempelvis på 

MTV, eller vilken annan Tv-kanal som helst, så förmedlas att du som kvinna är ett 

sexualiserat objekt och männen är de coola stygga pojkarna. Det råder ingen tvekan om att 

dagens unga kvinnor befinner sig mitt i ett intensivt bildregn, där en stor mängd av budskapen 

har ett kommersiellt syfte. Idag finns det en uppsjö av olika stilar och förebilder att välja 

mellan och influeras av. Medierna spelar ofta på den osäkerhet som är vanlig i tonåren och 

budskapen kretsar ofta kring utseende och kropp. Man säljer skönhet, säkerhet, musik, och 

livsstil i form av kläder, skivor, preparat och prylar. Till och med datorspelen förmedlar olika 

budskap till användarna. 

 

Datorkunskap är viktig i dagens arbetsmarknad, och än viktigare tycks det komma att bli. 
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Män har ett naturligt försprång till datorer och teknik, då datorspelstillverkarna riktad sig 

direkt till denna målgrupp (Kamjou, 1997). Kraven på datorfärdighet står numera även i 

relation till möjligheterna att uppnå de högre lönegraderna. Det största användningsområdet 

för datorer bland 2 - 18 åringar utgörs idag av datorspel. Följden av detta blir således att om 

kvinnor spelar färre datorspel än män kommer den redan existerande skillnaden i 

datorkunskap att öka. Det är därför naturligt att anta att ett engagemang för lika arbete och lön 

över könsgränserna även bör inkludera ett engagemang för kvinnors rätt till datorspel. 

 

Datorspelsindustrin håller numera på att bli en av världens största industrier, där pengar och 

prestige är den största drivkraften. En sådan marknad brukar oftast styras av ålderdomliga 

patriarkaliska värderingar. De flesta spel som riktar sig till unga flickor handlar främst om 

t.ex. bakning eller Barbie. Ett förhållande som ofta framhålls är att det är få kvinnor i 

datorspelsvärlden (Valdés, 2003). Detta är förvisso sant när det gäller marknaden och andel 

kvinnor inom produktionen. Dock finns det källor som presenterar en annan bild av andelen 

kvinnor bland användarna av datorspel (enligt ESA är 42% av de amerikanska 

datorspelsanvändarna kvinnor, IDSA, 2003 s. 4). Något som varken forskningen eller 

marknaden tycks ta hänsyn till. 

1.1 Syfte  

Undersökningens utgångspunkt är ett intresse för datorspel sett utifrån ett genusperspektiv. 

Detta både vad gäller analys av datorspelen och de uppfattningar som användarna har kring 

datorspel och datorspelande.  

 

Vårt syfte med denna undersökning är således att utifrån ett genusperspektiv undersöka 

datorspel, datorspelande och relationen mellan datorspel och de som spelar. Då 

datorspelsmarknaden idag främst är riktat till män som användare har det övergripande syftet 

varit att granska kvinnors relation till datorspelande, och mer specifikt kvinnors attityd till de 

datorspel de spelar. För att undersöka relationen mellan kvinnor och datorspelande är vårt 

underliggande syfte att söka utröna dels hur dessa kvinnors datorspelande relaterar till den 

egna identiteten och dels hur denna identifikationsprocess bäst bör förstås. 
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1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar vi använt oss av för att belysa syftet är: 

 

1. Vilka genusrelaterade betydelser kan man utläsa ur en deskriptiv och analytisk förståelse 

av datorspel? 

2. Vilka genusrelaterade betydelser kan kvinnor läsa in i datorspelandet och i datorspel? 

3. Med vilka aspekter av datorspel identifierar sig kvinnor, samt hur ser denna identifikation 

ut? 

1.3 Avgränsningar 

På grund av undersökningen omfattning och det ämne vi sökt belysa, har vi valt att avgränsa 

undersökningen till kvinnor i 20 årsåldern. Vi har utifrån de kvinnor vilka är våra informanter, 

valt ut två huvudinformanter. Vi har inte för avsikt att göra några generalisera utifrån 

informanternas utsagor, utan enbart belysa de olika perspektiv som de delgett oss. Utifrån 

dessa kvinnors åsikter och värderingar kring datorspel har vi kommit att avgränsa vår 

undersökning ytterligare. Vi har i vår undersökning valt att endast inrikta oss på två olika 

datorspel, vilka kan ses som en del av liknande fenomen, då de är datorspel vilka främst 

spelas online (för vidare avgränsningar, se Metod och material-kapitlet).  

1.4 Undersökningens utgångspunkter 

Då grunden för undersökningen är att söka behandla genusaspekter när det gäller kvinnor och 

datorspel utgår uppsatsen från det kvalitativa hermeneutiska perspektivet (Hartman 1993, 

Ejvegård 1996). På grund av detta anser vi det viktigt att ge en överblick över vår 

förförståelse.  

 

Undersökningen utgår från synen på datorspel som en könsteknologi, enligt ett begrepp skapat 

av den feministiska filmteoretikern Teresa de Lauretis (Soila, 1997). Hennes presentation av 

främst filmmediet som en teknologi, vilken producerar, modellerar och framförhandlar 

diskurser om könsidentiteter ser vi som betydande i denna undersökning. Teknologibegreppet, 

enligt Teresa de Lauretis (Soila, 1997), kan förklaras genom att datorspel, liksom filmmediet, 

inte är något som reflekterar utan något som bidrar till och producerar företeelser i ett 

samhälle. Bakom denna tanke ligger synen på könet som en social konstruktion, vilken vi 

ställer oss bakom. Undersökningen utgår från likhetsfeminismen, vilken innebär det inte finns 
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några skillnader mellan män och kvinnor vad gäller intelligens, förmåga och begåvning 

(Holmberg, 1996). Författarna av denna uppsats tar aktivt avstånd från särartsfeminismen och 

alla de ståndpunkter som härstammar från en biologiskt grundad determinism. De möjligheter 

som samhället bjuder ska vara öppet för alla oavsett kön. Lämplighet för studier, arbete och 

beslutfattande positioner skall baseras på meriter. Vi ser det även som viktigt att det finns lika 

många kvinnor som män i alla yrkesområden, på alla nivåer. Slutligen menar vi att studiet av 

kvinnor är fundamentalt för studiet av kultur, en ståndpunkt som gett upphov till vårt fokus 

för detta arbete: kvinnors nyttjande av det populärkulturella fenomenet datorspel (Cassell & 

Jenkins, 1998). 

 

I denna undersökning skiljer vi på begreppen kvinna och kvinnlig, där vi menar att det senare 

betecknar ett samling kulturellt skapade attribut som på inga sätt representerar de biologiska 

aspekterna av en kvinna. För att undvika missförstånd på denna punkt har vi valt att beteckna 

detta fenomen som femininitet. Samma resonemang är även giltigt för vår syn på begreppen 

man, manlig och maskulinitet. Det bör även betonas att de skillnader mellan män och kvinnor 

som vi lyfter fram i denna uppsats alltid ska förstås ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

såsom feminina och maskulina attribut sprungna ur de normativa värden som formger våra 

vanor, ideal och referensramar. Enligt samma resonemang, och i enlighet med den 

forskningsgren vilken benämns genusforskning, skiljer vi på begreppen genus och kön. Med 

kön avses den biologiska definitionen av mannen och kvinnan, ett begrepp vilket vi menar är 

begränsat till fysiska aspekter av människan. Med genus avser vi alla de sociala och kulturella 

betingelser som adderas till detta biologiska kön. I likhet med den vetenskapliga 

genusforskningen ser vi att genus är ett fruktbart forskningsobjekt medan forskningen kring 

kön endast utgör en kunskapsmässig och politisk återvändsgränd. 
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2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet behandlar de båda datorspelens utgångspunkter dels utifrån ett 

genreperspektiv och dels utifrån ett historiskt perspektiv. De historiska översikter som ges och 

behandlas är projektion och spelgenrer, feminism samt kvinnor och datorspel - en historisk 

tillbakablick. 

2.1 Projektion och datorspelsgenrer 

Ett datorspels genre definieras utifrån hur det används, vad spelarna tycker och dess 

genrepecifika historia. Av denna anledning blir definitionen av ett datorspel alltid föremål för 

subjektivitet. Nedan följer en beskrivning av några av de termerna, teknikerna och koncept 

som nämns i denna uppsats.  

2.1.1 Projektion 

Projektion definierar hur grafik återges på skärmen. Inom datorspelsmarknaden används för 

närvarande de sex teknikerna: text, 2D, isometriskt, förstaperson 3D, tredjeperson 3D och 

2½D. De datorspel vilka behandlas i denna undersökning nyttjar någon av de två 

projektionerna förstaperson 3D och tredjeperson 3D. Med förstaperson 3D avses ett gränssnitt 

som avbildar en tredimensionell värld med perspektiv. Med begreppet förstaperson menas att 

användaren betraktar världen ur en spelkaraktärs ögon. När användaren sedan styr och flyttar 

på karaktären eller farkosten återspeglas detta i förändringar av 3D-vyn. Tekniken bakom 3D-

projektion är krävande och har därför kommit att bli vanlig först under de senaste åren. 

Tekniken används främst inom action- och äventyrsgenren. Tredjeperson 3D är den samma 

som förstaperson 3D men med skillnaden att karaktären eller farkosten är helt eller delvis 

synlig i 3D-vyn. Denna projektion används i nästan alla genrer, och har liksom förstaperson 

3D kommit att bli vanligare de senaste åren (iHobo, 2003, Wikipedia, 2003, Technische 

Universität Chemnitz, 2003). 

2.1.2 Datorspelsgenrer 

De vanligaste genrerna inom datorspel är actionspel, simulationsspel, strategispel, 

äventyrsspel, datorrollspel, plattformsspel och pusselspel. De två genrer som nämns i 

undersökningen är actionspel och datorrollspel. I actionspel utmanas spelaren oftast genom 

krav på snabba reaktioner och list. För att nå enskilda delmål, och till sist datorspelets slutmål, 

måste spelaren navigera en svårtillgänglig virtuell värd, finna artefakter, lösa pussel och 
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uppvisa färdighet i hanterandet av spelarens avatar (d.v.s. spelarens karaktär och alter ego i 

spelet). Utöver detta konfronteras spelaren med en rad fiender som antingen måste undvikas 

eller elimineras. Motgång möts oftast med döden. Under de senaste åren har actionspelen 

blivit populära som Onlinespel, där flera spelare mäter sina förmågor i virtuella arenor av 

olika slag. De vanligaste perspektiven är förstaperson 3D och tredjeperson 3D. I 

datorrollspelet sätts spelaren i kontroll av en eller flera karaktärer, oftast placerade i en 

fantasy- eller sciencefictionmiljö. De flesta av dessa datorspel är lika de traditionella ”penna 

och papper”-rollspelen, där datorn ersätter spelledarens roll och de slumpmässiga 

tärningsbaserade momenten. Datorspelets fokus ligger på karaktärsutveckling, ansamlandet av 

artefakter, pussel, episk handling, strid och socialisering med omgivningen i form av så 

kallade NPS (non player characters) eller andra spelare (i onlineversionerna). Denna spelform 

finns numer i varianter helt ägnade åt Onlinespel där spelaren tillåts utforska enorma världar, 

delta i ändlösa intriger och bygga komplexa relationer med spelare från hela världen. De 

vanligaste projektionerna är 2D, förstaperson 3D och tredjeperson 3D (iHobo, 2003, 

Wikipedia, 2003, Technische Universität Chemnitz, 2003). 

2.2 Feminism 

Feminism är ett exempel på en ideologi. En ideologi är en helhet av föreställningar och 

värderingar som präglar hur vi ser på individen, samhället och världen. Ofta är den knuten till 

en viss grupp och bidrar till dess sammanhållning, uttrycker dess strävan och intressen. Att 

sprida sin ideologi till andra är ett sätt att få makt över dem och därför har ideologier stor 

betydelse som sociala styrinstrument. Något som är typiskt för ett samhälle är att det präglas 

av konflikter mellan olika rörelser och åskådningssätt (Ekström & Larsson, 2000). Fanny 

Ambjörnsson, som är doktorand i socialantropologi (1999) beskriver feminismen som en form 

av världsåskådning och rörelse, vilken arbetar för ett samhällssystem där kvinnor, till skillnad 

från nu, inte är underordnande män. Feminism lanserades som ett kvinnopolitiskt begrepp i 

Frankrike 1892. Feministerna bestod av sammanslutningar med både kvinnor och män som 

kämpade för att kvinnor skulle erhålla samma rättigheter som män. I princip liktydigt med vad 

som idag går under beteckningen jämställdhet (Clayhills, 1991). Sedan dess har det blivit en 

hel del förändringar i samhället och inom den politiska strukturen, vilka kan ses som en effekt 

av den progresiva kvinnorörelsen.  

 

Det finns många olika typer eller riktningar av feminism. Det som förenar dem är insikten om 

att vi lever i ett patriarkalt samhälle; ett samhälle som underordnar kvinnan och upphöjer 
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mannen som norm. Ytterligare något som förenar de feministiska åskådningarna är den 

ständiga strävan efter att bryta de mönster som håller könshierarkin vid liv (Holmberg, 1996; 

Young, 2000). Två inriktningar har konstruerats, likhetsfeminism och särartsfeminism, vilka 

har kommit att bli de största idélärorna inom feminismen (Holmberg, 1996). Likhetsfeminism 

är en paraplybeteckning för de strömningar som ser könsroller som kulturfenomen snarare än 

naturrelaterade företeelser. Inom denna riktning anser man att individuella egenskaper är 

viktigare än könstillhörighet. Likhetsfeministerna önskar att jämställdhet mellan kvinnor och 

män och att alla ska ha samma möjligheter oberoende av kön. Denna inriktning omfattar de 

flesta feminister. Särartsfeminismen, däremot, är en samlingsbeteckning på de perspektiv som 

ser biologiska snarare än kulturellt betingade orsaker till våra könsroller. Riktningen strävar 

ofta efter en uppvärdering av kvinnorollen, än en frigörelse ifrån den. Indelningen och 

klassificeringen av feministiska yttringar i olika "underavdelningar" är naturligtvis ganska 

komplicerad. Inga riktningar är fullkomligt enhetliga och i teorin kan de uppfattas som enbart 

konkurrerande, men i praktiken verkar de i mycket hög grad som kompletterande perspektiv 

(Ambjörnsson, 1999; Holmberg, 1996; Young, 2000). 

2.3 Kvinnor och datorspel – en historisk tillbakablick 

Fram till slutet på 1990-talet var det ovanligt att kvinnor förekom i de datorspel som 

producerades, den övervägande majoriteten av karaktärer och hjältar var män. De kvinnor 

som förekom var oftast sexistiskt eller ogynnsamt porträtterade, som hjälplösa kvinnor vilka 

skulle räddas (t.ex. Mario Bros-serien), som belöningar vid nivåslut (t.ex. Prince of Persia-

serien), eller som sexuella objekt (t.ex. Leisure Suit Larry-serien). Under de senaste åren har 

datorspel kommit att befolkas av allt fler kvinnor men en stor andel av dessa är fortfarande 

skapade enligt traditionella stereotyper. När man bläddrar i datortidningshyllorna, eller ser på 

datorspelsreklam möts man av samma bild. 

Kvinnor är porträtterade som ögongodis för 

män samtidigt som de är ignorerade som 

konsumenter (Wright, 2003). 

 

Marknadens intresse för kvinnor som 

målgrupp nådde en vändning 1989 i och 

med att Roberta Williams skapade första 

King’s Quest-spelet med en kvinna som 

Kartong och reklambild från datorrollspelet Divine Divinity (2002)
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avatar (Kings Quest IV) Producenternas utgångspunkt var att skapa en produkt enligt 

särartsfeministiska ramar, fokuserade på stereotypa skillnader mellan könen (Cassell & 

Jenkins, 1998, Wright, 2003). I de diskussioner som följde kom denna feministiska strategi att 

kallas för entreprenörsfeminism, just för att betona kombinationen av marknadsintressen och 

genusteori. Flera spelföretag följde snart efter och 1994 introducerades de första flickspelen 

riktade mot yngre målgrupper (Wright, 2003). Det stora genombrottet kom 1996 med 

storsäljaren Barbie Fashion Designer, som i antal sålda kopior överträffade den samtida 

storsäljaren Quake (Graner Ray, 2003). 1998 fanns det cirka 65 flickspel på marknaden som 

riktade sig till åldrarna 4–14 år. Framgången av Barbie Fashion Designer visade sig dock svår 

att följa upp (även för andra spel inom Barbie-serien) och redan år 2000 hade producenternas 

intresse för flickspel svalnat markant (Wright, 2003). 

 

Givetvis utgår inte alla datorspel från sexistiska teman eller separatistisk genusteori och det 

finns en hel del spel vilka har kapabla kvinnor som viktiga karaktärer. Vissa spel utgår t.ex. 

från en tematik som inte behandlar kön, något som har varit en bidragande faktor till varför 

spelen både attraherat kvinnor och män. Exempel som kan nämnas är onlinekortspel, 

frågesportspel, pusselspel och vissa äventyrsspel (t.ex. Myst-serien, trots att även denna 

spelserie till viss del kan problematiseras ur ett genusperspektiv). Vidare har även vissa 

traditionellt maskulina spel, så som sport- och actionspel, attraherat kvinnor. Spel av denna 

typ har dock uppvisat ett konsekvent svalt eller obefintligt intresse för att vända sig till 

kvinnor som marknad (Wright, 2003). 

 

Under de senaste åren har möjligheten att spela kvinnor 

som karaktärer ökat markant. Detta har dock gett upphov 

till en genusrelaterad ambivalens. Bilden på förra sidan och 

bilden här bredvid kan sägas vara representativa. 

Datorspelens reklam och datorspelens narrativa element 

illustreras väl av motiven. Kvinnor återges med omänskliga 

kurvor och klädsel som knappast kan ses som anpassad för 

spelmiljön, t.ex. rustningar med dekolletage (Neverwinter 

Nights) eller spelkartonger med relief över protagonistens 

byst (Tomb Raider: Angel of Darkness) (Graner Ray, 

2003). Samtidigt är manualer, spelsystem och handling ofta Sketch på Lara Croft under skapandet 

av Tomb Raider: Angel of Darkness. 
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öppna för spelare som väljer kvinnor som karaktärer. I spelet Baldurs Gate kan man t.ex. läsa 

följande när karaktärer tilldelas kön: 

”Females of the Realms can excel in any area they wish, and are easily the equals 
of their male counterparts in every skill or respect.” (Baldurs Gate, 1998, s 3) 

En viktig utveckling för kvinnors datorspelande är den ökande mängden onlinespel. Framför 

allt har pussel och triviaspel alltid varit populära bland kvinnor och tillgången till dessa har 

ökat i takt med utbredningen av Internet. 70% av de som spelar onlinespel av denna typ och 

en dryg majoritet av de som surfar på Internet är kvinnor (Graner Ray, 2003). Kvinnors 

intresse för de mer påkostade onlinespelen är även det relativt sett stort. År 2003 utgjorde 

kvinnor 42% av de som spelade datorspel, varav 53% av dem spelade onlinespel. 

Motsvarande siffra för män var 43% (Wright, 2003, IDSA, 2003). En förklaring till dessa 

siffror är de möjligheter som Internet och många onlinespel ger för användarnas hantering av 

den egna identiteten, antingen genom möjligheten till anonymitet eller genom möjligheten till 

experiment med de identitetsskapande processerna. Ett exempel på ett sådant fenomen är så 

kallad genderbending. Både Wright (2003) och Graner Ray (2003) har undersökt detta 

fenomen där det visat sig att frekvensen män som väljer att spela kvinnor som karaktärer 

överstiger andelen kvinnor som väljer att göra det samma (det bör nämnas att undersökningen 

endast omfattade de spel där spelaren hade möjlighet att välja både män och kvinnor som 

protagonister). De orsaker som föreslås till varför män oftare väljer att spela kvinnor varierar, 

från allt mellan att spelarna ser att detta ger spelmässiga fördelar till att spelarna ser detta som 

en identitetsmässig utmaning (Wright, 2003, Graner Ray, 2003). Den datorspelstyp som ger 

flest möjligheter på detta område är onlinespelen, och då främst de onlinespel som återfinns 

inom genren datorrollspel. Vidare ger onlinespelens fokus på social interaktion spelaren 

möjlighet att till viss del befrias från de genusstereotyper som traditionellt befolkat de 

virtuella världarna. Dessa spel äger en viss ”laglöshet”, där producenterna aldrig helt kan 

förutsäga eller kontrollera vad som äger rum i de virtuella världar de skapat. Närvaron av 

eventuella systematiserade sexistiska värderingar, eller andra värderingar som spelaren 

personligen inte uppskattar, tillåts därmed åsidosättas till förmån för de aktiva spelarnas 

preferenser. Således skapas ett rum öppet för det fria utspelet av individuella värderingar. 
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3 Teori 

I detta kapitel behandlas de teorier som vi sett varit mest relevanta för en genusanalys av 

datorspel och datorspelande. Först diskuteras feminint och maskulint datoranvändande samt 

feminint och maskulint datorspelande. Då datorspelande idag visar prov på en genusrelaterad 

ojämlikhet mellan könen och att detta förhållande problematiserats på flera sätt har olika 

feministiska strategier vid skapandet av datorspel behandlats. I avsnittet Identitet och 

identifikation diskuteras främst feminint identitetsskapande, förebilder och idoler, 

identifikation i virtuella världar samt identifikation inom datorspel. Vi har valt att ägna 

områdena identitet och identifikation en relativt stor del av teorikapitlet, för att genom dessa 

få en uppfattning om kvinnors identifikationsobjekt och identitetsskapande. Fokus i detta 

avsnitt har varit hur kvinnor påverkas i dagens samhälle och virtuella världar. Vidare 

behandlas olika typer av alternativa feminina förhållningssätt: bl.a. teorier kring Cyborg och 

feministiska rörelser som Riot Grrls och Geekgirls. För att få en djupare förståelse om vad 

som påverkar och präglar våra informanter utifrån ett användarperspektiv har vi valt att de två 

kulturrelaterade fenomenen fankultur och subkultur. Dessa kulturfenomen är de som vi ansett 

vara de mest grundläggande för dessa kvinnors identitetsskapande och mest betydelsefulla på 

de arenor där de verkar. 

3.1 Feminint och maskulint datoranvände 

Enligt forskaren Anna Kamjou (1998) bör synen på maskulint och feminint ifrågasättas. 

Mycket av det som ansetts vara naturligt och medfött bör ses som en social konstruktion och 

utgör därmed en kulturell myt. Kamjou menar att vi bör dekonstruera den mest gängse 

beskrivningen, att män av naturen skulle vara mer tekniskt lagda än kvinnor, för att kunna 

förändra denna mytbildning. Vi använder datorer inom allt fler områden av våra liv, och de 

blir samtidigt mer och mer osynliga, eftersom att de byggs in i våra miljöer och artefakter. 

Datorn, eller den intelligenta delen i den, är på väg att bli en del av vår tids vardag. Världen 

håller på att förändras (Kamjou, 1998).  

 

Maskulin identitet beskrivs ibland inom den feministiska forskningen som icke-sexuell 

eftersom den inte på samma vis som den feminina identiteten är direkt kopplad till den fysiska 

kroppen och dess attribut. Mannen har inte setts som beroende av den fysiska kroppen på 

samma sätt som kvinnan, som ibland har beskrivits som fången i sin kropp så att den feminina 

identiteten automatiskt förkroppsligas och därmed sexualiserats. Det finns olika aspekter på 
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informationsteknik och jämställdhet mellan kvinnor och män. Bristen på jämställdhet kan 

reflekteras i det att färre kvinnor än män har tillgång till och äger eller behärskar 

informationstekniska verktyg, t.ex. datorer. Eller så kan den avspeglas i de bakomliggande 

normer och strukturer som gör att män och kvinnor förhåller sig på olika sätt till 

informationstekniken. Normer och strukturer som samtidigt säger att det ena förhållningssättet 

ska värderas högre än det andra.  

 

När det gäller informationsteknik och datorteknik är maktrelationerna till stor del beroende av 

kön och genus. Genusbegreppet är centralt för att förstå maktförhållanden i ett samhälle som i 

allt fler avseenden formas av tekniska hjälpmedel. Fokus vilar på den ojämlika symboliska 

ordning som denna obalans kanske kan härledas ifrån. Den innefattar inte bara Internet, utan 

kommer från den vidare sfären av datorer, teknik och teknologi. Traditionellt sett har dessa 

ämnen tillhört ett maskulint paradigm. Detta beror inte enbart på att de flesta av de tekniker 

som används i människors vardag ursprungligen ofta kommer från den arketypiskt maskulina 

militära världen (Kamjou, 1997). Enligt Foucault är makt beroende av motstånd. Makt är 

således ett komplext växelspel mellan ojämlika och ständigt föränderliga förhållanden, såsom 

den mellan maskulint och feminint. Om makt endast kan existera med motstånd krävs det 

kvinnor för att kunna skapa en maktobalans mellan kvinnor och män. Detta motsatsspel 

mellan feminint och maskulint inkluderar genusroller. För att maskulin teknisk kunskap ska 

kunna ha en dominerande roll i förhållande till den feminina inom teknik måste kvinnor spela 

den kunskapsmässigt underordnade rollen (Petersson, 2002). 

 

Enligt Sadie Plant (1997) erbjuder kvinnan ett motsatsförhållande kring hennes faktiska 

inflytande på datorteknikens skapande och utveckling. Hennes motsatsförhållande är 

dubbelbottnad, dels vill Plant upphöja kvinnans faktiska deltagande i utvecklingen av datorer 

och mjukvaror. Dels vill hon beskriva hur kvinnan likt datorns mjukvara skapats åt mannen 

och hans behov. Kvinnan är enligt Plant av dessa två anledningar inte alls så frånvarande från 

datorns utveckling vilket man med hjälp av det patriarkaliska systemet tills nu sökt påskina. 

Genom att vara närvarande på dessa olika sätt i processen menar Plant att kvinnor till viss del 

haft möjlighet att påverka datorteknikens utveckling. I patriarkatets rådande och materiellt 

kontrollerade värld kan kvinnan med komplexa system av virtuella världar underminera 

världsordningen. Tekniken kan således verka som en arena där feministiska motståndrörelser 

kan verka. Kvinnor varken är eller kan vara obetydlig i utvecklingen av dessa nya världar 

(Plant, 1997). Spelvärlden har sedan länge riktat sig direkt till pojkar och unga män. Detta ger 
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männen ett försprång till datorer och IT. Mycket av det senaste inom design och gränssnitt 

förmedlas genom datorspel, något som även det förstärker den maskulina atmosfären som för 

närvarande råder inom tekniksfären, då det är till denna målgrupp producenterna vänder sig 

(Kamjou, 1997). 

3.2 Feminint och maskulint datorspelande 

Marknadsledd forskning vilken syftar till att belysa skillnader i beteende mellan könen är ett 

kontroversiellt ämne som utstått mycket kritik från olika håll inom den feministiska 

vetenskapen (se t.ex. Castell & Bryson, 1998). Trots kritiken är denna forskning en viktig 

komponent i de tankar som ligger bakom den genusrelaterade datorspelsdebatten. Cassell och 

Jenkins (1998) stämmer in i den feministiska kritiken men menar att forskning som denna 

ändå kan fylla ett syfte. Utvecklandet av marknadsundersökningar som fokuserar på flickors 

faktiska preferenser kan användas för att utmana de förväntningarna som legat till grund för 

de första försöken att marknadsföra flickspel. Oavsett ideologisk inställning och var man 

befinner sig i det feministiska åsiktsspektrat är kunskap kring denna forskning viktig och 

många av de resultat som presenteras bestickande. Kontroversen borde dock inte röra 

framtagandet av dessa resultat utan snarare hur de används (se t.ex. Castell & Bryson, 1998).  

 

Ett område det forskas mycket kring är barns tillgång till datorer. Flera studier inom ämnet 

har visat att pojkar dominerar datoranvändandet vid tidig ålder. Inte nog med att pojkars 

tillgång till datorer är större visar även undersökningar om pojkar och flickors attityd 

gentemot datorspel att de uppfattar detta som en pojkleksak (Cassell & Jenkins, 1998). Graner 

Ray (2003) menar att det finns en koppling mellan barns lekvanor och formgivandet av genus, 

där hon hänvisar till studier som visar att barns genus skapas vid åldrarna två till sju år. Hon 

ser här en koppling till dels datorn som en maskulin leksak och dels till den dominans av män 

som finns inom de senare naturvetenskapliga studierna. Undersökningar av äldre barn ger en 

liknande bild. Bland 11 till 18 åringar är det minst tre gånger så sannolikt att pojkar har en 

dator i hemmet. Pojkar och flickor i denna ålder tolkar fenomenet dator olika där pojkar ser 

det som en leksak, ett verktyg för rekreation, och tjejer som ett verktyg för att få saker gjorda 

(Cassell & Jenkins, 1998). Så trots att begåvningen är den samma, väljer fler pojkar att leka 

med och utforska datorer och båda könen betraktar datorn som en männens domän. Detta ger 

av naturlighet att datorspelstillverkarna ser pojkar och män som sin målgrupp (Cassell & 

Jenkins, 1998). 
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Ett annat område inom vilket det forskas är de kognitiva skillnader som existerar mellan 

kvinnor och män. Enligt Spender (1995) är män övade i att prova sig fram genom en "trial and 

error"-systematik medan kvinnor är socialiserade att först ta reda på hur något fungerar. Detta 

senare är ingen framgångsrik metod för att bli bekant med en dator, och i synnerhet inte ett 

datorspel, då datormediet i stort är formaterat utifrån ett maskulint ramverk. Graner Ray 

(2003) för ett liknande resonemang där hon menar att män är mer benägna att ta en risk för att 

lära sig, de lär genom att göra. Kvinnor har en mer metodologisk inställning till lärandet där 

de vill ha fakta om en företeelses egenskaper innan de ger sig i kast med ett praktiskt 

utövande. Som konsekvens av detta är det viktigt att spel levereras med både utförliga och 

pedagogiska manualer och tutorials. Graner Ray (2003) menar också att manualer ska vara 

grafiskt väldesignade och personliga för att tillfredställa kvinnors behov av empatisk koppling 

till en produkt. Subrahmanyan och Greenfield (1997) kommer till en liknande slutats, men ger 

en alternativ förklaring. De menar att kvinnor i större grad än män är nybörjare och i denna 

egenskap är i behov av mer intresseväckande instruktioner och intuitiva gränssnitt. De menar 

även att denna skillnad i kognitiv skolning kan förklara varför män är mer benägna att spela 

action- och äventyrsspel, då denna spelform i stor utsträckning kräver av spelaren att agera 

utan full förståelse för de mest optimala lösningarna.  

 

Våld är en central ingrediens i de flesta datorspel och det är en spridd uppfattning att våld i 

spel är av de viktigaste anledningarna till varför flickor ogillar datorspel (Graner Ray, 2003). 

Subrahmanyan och Greenfield (1997) menar att detta reflekteras av pojkar och flickors val av 

sysselsättning vid sidan av datorn. Vid undersökningar kring både barn och ungdomars Tv-

tittande och vilka leksaker de använder uppvisas samma resultat. Istället för våld i datorspel 

menar Subrahmanyan och Greenfield (1997) att kvinnor vill ha erfarenheter där de kan göra 

emotionella och sociala upptäckter som de kan applicera på deras egna liv. Studier om 

samarbete kontra tävlan inom familjen antyder att kvinnor föredrar samarbete. 

 

Subrahmanyan och Greenfield (1997) menar även att de miljöer som datorspelen utspelas 

inom rimmar illa med kvinnors preferenser. Flickor föredrar att spela karaktärer vilka är nära 

sig själva, helst utifrån ett jagperspektiv. Här kommer faktorer som empati, identifikation och 

social närhet in, där spelandet av en fantasykaraktär inte stämmer med dessa typiskt feminina 

attribut. Bilden sammanfattas väl av Brunner, Bennet och Honey (1997): 
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”Boys can use games to escape into a fantasy world which allows them to prepare 
themselves for the requirements of adult masculinity, they can gird their digital 
loins with magical potencies and vanquish enemies with their limitless strength. 
They can also get killed, over and over again, along the way, until they have 
achieved the degree of mastery that makes them champions. Then they can reach 
in to the full storehouse of boy games and accept another challenge. […] The 
cultural prescriptions for femininity are equally stringent - and they are also 
internally contradictory. Girls are expected to be both frail and enduring, 
helpless and competent, fun loving and sensitive, emotional and available, needy 
and nurturing, vain and moral. Girl needs games in witch they can rehearse and 
express the ambiguities and contradictions of femininity. Navigating the shoals of 
femininity is the stuff girls think about. It is an endless conundrum: how to do the 
right thing when all the available options force you to chose against yourself.” 
(Brunner, Bennet & Honey, 1997, s. 86-87) 

En del av den forskning som bedrivs behandlar studiet av pojkar och flickors sensoriska 

förmåga. Graner Ray hänvisar till forskning vilken visar att män har lättare för att pricka 

ensamma mål under rörelse, medan kvinnor är bättre på att pricka multipla stillastående mål. 

Graner Ray använder detta som argument för att kvinnor är bättre lämpade att spela datorspel 

av typen “hunt the hot spot”, till skillnad från spel med mycket rörelse och animeringar 

(Graner Ray, 2003 s. 69). 

3.3 Skapandet av datorspel: feministiska strategier 

Marknadens intresse för flickspel under 1990-talet reflekterar även en rörelse inom 

amerikansk ekonomi, entreprenörsfeminismen. Mellan åren 1975-1990 startade amerikanska 

kvinnor dubbelt så många företag som män. Förespråkare av det feministiska 

entreprenörskapet pekar på den privata sektorn som en ny arena för stävandet mot jämlikhet 

och ett sätt att kompensera för de politiska misslyckandena inom samma område. Flera av de 

företag som legat bakom flickspelsrörelsen är representativa för denna trend, små företag ägda 

och ledda av kvinnor. Alla drivna av en vilja att förändra förhållandet mellan könen och 

samtidigt skapa en ny profitgivande marknad (Cassell & Jenkins, 1998). Metoden de flesta av 

dessa företag använder för att formge framgångsrika produkter är att kartlägga de preferenser 

som dagens kvinnor har. Detta sker genom omfattande enkätstudier, bearbetning av tidigare 

forskning och framför allt, ett anammande av en särartsfeministisk värderingsgrund (Cassell 

& Jenkins, 1998). I ett pressmeddelande från spelföretaget Purple Moon 1997 beskrev deras 

produkter som ”guided by the complete an unique understanding of girls and girls’ play 

motivations” (Cassell & Jenkins, 1998 s. 18), något som var uppgavs vara frukten av tusentals 

timmar av forskning. Exempel på den forskning som ägt rum är dels studiet av kvinnor och 
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mäns preferenser gällande våld, relationer, problemlösning, representation, miljö, handling, 

empati, gränssnitt, tävlan och samarbetsformer, samt dels studiet av män och kvinnors 

sensoriska fallenhet gällande uppfattnings- och reaktionsförmåga. Många av dessa studier har 

även visat på betydande skillnader mellan män och kvinnor (Subrahmanyam & Greenfield 

1998, Graner Ray 2003, Grundy 1997).  

 

Faran med studier av detta slag är dels att de utgör en slirig balansgång mellan 

socialkonstruktivism och biologisk determinism och dels att de bryter med feminismens 

utgångspunkt att ändra de uppfattningar och stereotyper som präglar vårat samhälle. Purple 

Moons Brenda Laurel sager: ”I agreed that whatever solution the research suggested, I’d go 

along with it. Even if it meant shipping products in pink boxes.” (Cassell & Jenkins, 1998, s. 

18). Metoder som dessa fungerar snarare konserverande för de normer som präglar individers 

referensramar. Om man forstsätter att marknadsföra datorspel till flickor och pojkar enligt de 

gamla stereotyperna och inte skapar spel som är inkluderande för alla, kommer de gamla 

stereotyperna att reproduceras (Cassell & Jenkins, 1998). Flickspeltillverkarna försvarar deras 

hållning med att det är en fråga om strategi, man måste först få in en fot. Detta, menar de, görs 

bäst via de nuvarande konsumentpreferenserna, snarare än att sikta på ett mål som kommer att 

möta motstånd från både producenter och köpare (Cassell & Jenkins, 1998). Kritiken mot 

entreprenörsfeminismens särartstänkande och den forskning de baserar sina resonemang på är 

dock stark. Cassell och Jenkins (1998) menar att produkters färgkodning, barnprogrammens 

karaktärer och reklamens riktade budskap ger barn klara besked om vilka korrekta 

genusfantasier och önskemål de ska/bör ha. I ett sådant sammanhang är det svårt att 

genomföra empiriska studier där inte barn ger de svar som de förväntas ge. Cassell och 

Jenkins (1998) föreslår en alternativ väg där de i mellanrummet mellan kvinno- och 

mansorienterade datorspel ser ett genusneutralt spektrum. Utgångspunkten här är att ett 

unisextänkande ska prägla utvecklandet av datorspel. Psykologen K Wright på 

womengamers.com instämmer: ”the answer lies in more gender-neutral options: games that 

both sexes enjoy, with strong male and female characters, that broaden the range of gaming 

and gender experiences for both males and females.” (Wright, 2003, 

http://www.womengamers.com) Cassell (2003) kallar detta för ”undetermined design”, ett 

begrepp med vilket hon avser att design ska tillåta användaren att själv formge en 

genusidentitet, ett skapande och agerande av jaget som ska projiceras genom datorteknologin. 

Den grundläggande tanken är således att ansvaret över innehåll, och framförallt den persona 

användaren antar, flyttas från producent till användare. Detta är enda sättet för en produkt att 
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renas från producenters ofta illa grundade förförståelse och vanföreställningar, det som idag 

fungerar som barriärer för en stor mängd användare. 

3.4 Identitet och identifikation 

Identitetsutveckling är ett sökande som pågår livet ut. Ständigt påverkas individer av intryck 

och erfarenheter. En viktig del av identitetssökande är att vara och betraktas som någon - 

någon som duger (Goldinger, 1989). Att synas, höras och besvaras av andra är att existera och 

få en identitet. Att inte märkas eller bemötas ger upplevelsen av en brist på identitet. 

Identitetsskapandet sker i samverkan med andra människor, att genom kläder, ord, musik osv. 

uttrycka sig inför andra. Den egna identiteten är inte något som finns någonstans utan måste 

skapas (Fornäs, 1997). Identitetsutveckling är alltså en process som aldrig avslutas, utan 

består endast av tillfälliga vilopunkter. Det är ett arbete som inte går att klara av på egen hand, 

utan är ett fortlöpande socialt gemensamt projekt där vi får identitet genom varandra och "blir 

människor" genom att kommunicera (Fornäs, 1997). 

3.4.1 Kvinnors identitetsskapande 

Flera faktorer påverkar och är viktiga vid unga kvinnors identitetsbildning. Familjen och 

skolan är av stor betydelse för ungas identitetsutveckling. Familjen bör utgöra den trygga bas 

de unga kan utgå ifrån i sitt sökande och skolan har en viktig roll gällande ungdomars sätt att 

utforska sig själva och sin omvärld (Evenshaug & Hallen, 1992). Även medierna medverkar 

till stor grad i skapandet av identiteten. Det är i princip omöjligt att undgå att mäta sin 

identitet mot de gestalter som finns i böcker, reklam, filmer, Internet, radio och Tv (Fornäs, 

1997). Ett annat exempel på mediernas betydelse i identitetsskapandet är det stilskapande som 

influerar de ungdomliga subkulturerna (Ganetz, 1991). 

 

Kulturen vimlar av budskap om hur vi ska vara, hur vi ska se ut och vad som är rätt eller fel. 

För att finna fram till vad man anser vara bäst för en själv måste man idag experimentera. Att 

själv få ta reda på vad som är rätt och bäst för en själv är en stor möjlighet, men denna frihet 

kan lätt skapa ångest, väljer man fel ligger ansvaret helt och hållet hos en själv. Forskarna vid 

pedagogiska forskningsinstitutet i Oslo, Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen (1992) menar 

att den identitet man har/får idag är inte alls given av självklara traditioner och normer som 

tidigare, utan identitetsarbetet har snarare kommit att bli ett individuellt projekt.  

 



 17

Identiteten inbegriper även könsidentiteten. Kvinnor möter idag motsatta budskap i 

innebörden av att vara kvinna. Flickor uppmuntras i skolan att välja otraditionellt men vet 

samtidigt att de antagligen kommer att få det besvärligt inom mansdominerande utbildningar 

och yrken. Budskap som ”det spelar ingen roll hur du ser ut, det är insidan som räknas” 

samtidigt som miss Universumtävlingar visas på bästa sändningstid ger även det en 

snedvriden bild. För att hantera dessa motsatta budskap, krävs att varje individ på egen hand 

försöker komma fram till vad som passar just henne bäst (Ganetz, 1991).  

3.4.2 Förebilder och idoler 

Förebilder är som tidigare nämnts ett viktigt begrepp när det gäller identitetsskapande. 

Utvecklingen av identitet handlar ofta om ideal, värderingar och livsstil, vilket ofta knyts an 

till olika personer. En utprovning av olika roller genom imitation och identifikation med 

förebilder som modeller hjälper främst ungdomar i sökandet efter en vuxen identitet. Dessa 

modeller är i många fall det som i mediesammanhang kallas för idoler (Rørhaus, 1993). Olika 

idoler kan komma att fungera som orienteringspunkter i denna förvirrande process. Viljan att 

låna en annan persons utseende och uppträdande blir som en besvärjelse av verkligheten. Hos 

idolen kan det finnas något som motsvarar den unges behov (Ganetz, 1991). Lika ofta som det 

är idoler och kända personer/personligheter som fungerar som förebilder, är det föräldrar, 

lärare, syskon, vänner och andra människor som existerar i det vardagliga livet (Gauntlett, 

2002). Enligt Rørhaus (1993) gestaltar idolerna ofta attraktiva positioner i individernas miljö 

och fungerar som modeller för den sociala anpassning som främst sker under ungdomstiden. 

Ungdomskulturens varor och stilelement ingår som nödvändiga rekvisita i denna 

modellgestaltning. Särskilt feminina idoler fungerar som identifikationsobjekt för unga 

kvinnor (Ganetz, 1991). 

3.4.3  Identifikation i virtuella världar 

I många kvalitativa mediestudier är identifikation ett nyckelbegrepp. Identifikation är en form 

av upplevande av sig själv som helt eller delvis identiskt med en annan person. Identifiering 

kan även handla om en strävan att bli som en annan person eller karaktär (Egidius, 1995). 

Identifikationsobjekten kan te sig helt olika. De kan vara människor, fiktiva varelser, miljöer 

eller berättelser som används som föremål för identifikation.  

 

Enligt Brenda Laurel (1997) är det givna förhållandet mellan kön, genus och teknik en 

kulturell myt. Föreställningen att flickor lider av teknikfobi är en myt vilken enligt Laurel 
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grundar sig på två antaganden; dels att vissa kulturella stereotyper innehar kraftigt överdrivna 

kognitiva skillnader, och dels att de applikationer som vi ser på datorerna, från tangentbord 

till operativsystem, har utformats av män för att med hänsyn till vissa perceptuella, kognitiva 

och kulturella standarder uppnå vissa bestämda resultat. Vi har en teknik som är djupt 

maskulin och det tycks som att skulden för detta läggs på kvinnorna (Laurel, 1997).  

 

I Astrid Söderberghs Widdings bok “ Blick och blindhet“ (1997) behandlas bland annat 

identifikation mellan åskådare och medier. Åskådaren har en fördelaktig position gentemot de 

bilder den tittar på då det är åskådaren/användaren som konstruerar historien och blickar in i 

den berättelse som öppnar sig. Enligt filmteoretikern Christian Metz är det inte identifikation 

med karaktärer i olika medier vi söker utan identifikationen med seendet. Seendet 

representerar relationen mellan individen, den verklighet man presenteras för, skapandets 

villkor och konstnärens/producentens förutsättningar. Problematiken kring identifikationen 

med seendet innebär att man för att kunna identifiera sig med blick och seende måste kunna 

identifiera sig den kropp vilken är blickens bärare. Vilket i sin tur kan innebära en 

problematik då det handlar om identifikation med kön (Söderbergh Widding, 1997). 

 

Hur människan idag använder tekniken leder till en utmaning av de invanda föreställningar 

om vad som av naturen är feminint och maskulint. Idag finns möjlighet för användare av 

teknik att byta virtuellt kön på bara några sekunder. På Internet, inom datorspelande etc. kan 

individer välja vem denna vill vara. Det kan vara en person av det motsatta könet, en person 

utan kön, ett djur eller en fantasivarelse. Subjektet/identiteten blir bokstavligt talat skilt från 

den fysiska, könsbestämda kroppen. Det blir uppenbart att den ena eller andra 

genusidentiteten inte nödvändigtvis är direkt kopplad till det kroppsliga, till könet (Kamjou, 

1998). De värderingar som finns i samhället i stort reproduceras i virtuella världar, samtidigt 

som de virtuella världarna ger oss möjlighet att bete oss på helt nya sätt. Från feministiskt håll 

har dessa möjligheter, vilka kan tolkas som en flykt från kroppen, kritiserats för att vara en 

längtan efter den maskulina kroppslösheten. Istället borde den maskulina identiteten ges en 

tydligare koppling till den fysiska manskroppen (Kamjou, 1998). Genom att lämna kroppen 

och placera identiteten någon annanstans skapas enligt Anja Kamjou (1998) en möjlighet för 

både män och kvinnor att återvända till sina kroppar med nya perspektiv. Att vara kroppslös 

är inte det slutliga målet, bara ett tillstånd på vägen. I det kan vi leka med gränser och lära oss 

mer om dessa och om oss själva.  
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Identitetsbildning och socialisation sker i vår tid till stor del genom våra massmedier och 

genom elektroniska medier. Med den räckvidd och slagkraft dessa medier har bidrar de till att 

på djupet förändra våra identiteter. Elektroniska medier har en förmåga att korsa gränser, både 

konkreta sådana som t.ex. nationsgränser och sociala strukturer, och mer abstrakta sådana 

såsom gränsen mellan den privata sfären och den publika. Dessa gränsöverskridningar bidrar 

till att avstånd minskas och identiteter förändras (Trojer, 2002).  

3.4.4 Identifikation i datorspel 

Den kulturella myt som Laurel (1997) nämner finns närvarande även i datorspel. Framförallt 

är de s.k. flickspelen skapade enligt traditionella och stereotypa idéer om det feminina och har 

fått utstå kritik därefter. Uppkomsten av flickspel reflekterar dock ett missnöje med den 

dominans av spel som antingen helt saknar representation av kvinnor eller antingen utgår från 

stereotypa idéer om maskulinitet och översexualiserade kvinnor. Varför, kan man då fråga sig, 

bör vi inte erbjuda ett alternativ till detta enkelriktade utbud av identifikationsobjekt. Att 

synliggöra traditionell femininitet kan kanske understödja bilden av att det är okej att vara 

kvinna, och samtidigt utmana den idag accepterade normen för dataspelsskapande. Setier 

(1993) uttrycker det så här: 

“Something was gained and lost when marketers and video producers began 
exploiting little girls as a separate market. Little girls found themselves in a 
ghettoized culture that no self respecting boy would take an interest in, but for 
once, girls were not required to cross over, to take on an ambiguous identification 
with a group of male characters.” (Cassell & Jenkins, 1998, s 21) 

En annan strategi för engagera kvinnor i dataspelandet är att, istället för att ändra miljö och 

innehåll, addera nya karaktärer till de befintliga genrerna och ge dessa karaktärer feminina 

kroppar. Det är i och med denna process de översexualiserade protagonisterna har äntrat den 

virtuella scenen.  En talesman för ett större spelföretag förklarar: 

“The girls are babes in our game; they’re babes. You know, they have big breasts 
and they wear scanty clothes. But the clothes don’t fly off and that kind of stuff. I 
don’t have a problem with representing women as babes, because when I go to 
the gym that’s what they look like. They’re not “gorgeous-gorgeous” but they’re 
built. And if you were a real martial arts contender, you’d be built too” (Glos & 
Goldin, 1998, s. 207) 

En effekt av denna strategi var att den tidigare vanliga förstapersonsprojektionen övergavs för 

tredjepersonsprojektion. Övergången var naturlig då detta var det enda sättet för spelaren att 
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påminnas om att den karaktär som spelades var en kvinna. Projektion har betydelse för 

diskussionen kring representation och identitet då det i och med tredjepersonsperspektivet 

skapas ett avstånd mellan spelaren och dess karaktär. Istället för att karaktären fungerar som 

en roll man spelar - ett alter ego - skiftar fokus till att karaktären i stället är någon som 

kontrolleras - en marionettdocka.  Kombination av huvudpersoner porträtterade som 

sexualiserade objekt och det voyeuristiska perspektiv spelaren antar har lett till att den 

feministiska kritiken varit oundviklig. Schleiner (2000) menar att dessa hypertextualiserade 

versioner av virtuell femininitet inte på något sätt handlar om ett öppnande för feminin 

identifikation, utan istället är strategier för kontroll och bör förstås som sådana (Schleiner, 

2000). Det finns därför en rädsla för att detta kommer leda till ett ännu större missnöje med 

den feminina kroppen, och drastiska åtgärder för att uppnå ouppnåeliga mål.  

 

Det datorspel vilket analyserats mest utifrån detta perspektiv är Tomb Raider. I datorspelet 

stöter vi på en hjältinna, Lara Croft, som tar beslag på ett maskulint landskap, samtidigt som 

vi erbjuds en tolkning av det feminina, presenterad via en getingsmal midja och en 

överdimensionerad byst. Ett ambivalent porträtt av kvinnan som ständigt maskuliniseras 

genom de falloslika artefakter hon bär på. Flera varianter på hur Lara bäst bör förstås har 

presenterats: Lara som Frankensteins monster (cyborg), Lara som en man i feminin “drag“, 

Lara som en kvinna i överdriven feminin “drag“ osv. Praktiken av Lara som fenomen kanske 

kan ge oss en fingervisning om hur åtminstone hennes skapare vill att hon ska förstås. Vid 

t.ex. lanserandet av första utgåvan till spelet åtföljdes detta av en reklamkampanj på temat 

”Were the boys are”, där vi fick följa en gäng pojkar som övergav en strippklubb för att leta 

efter Lara. Vidare är det snarare regel än undantag att en ny episod av spelet lanseras med 

hjälp av lättklädda Lara-lookalikes. Budskapet är tydligt: kvinnor håll er borta, detta är en 

männens domän. (Kennedy, 2003, http://www.gamestudies.org/0202/kennedy). 

3.5 Alternativa förhållningssätt för kvinnor 

Vi har på grund av undersökningens utformning valt att redogöra för olika alternativa 

förhållningssätt för kvinnor vid identifikationsprocesser inom teknik och medier. 

Cyborgteorier och cyberfeminister strävar efter att ge alternativa förklaringar på problemet 

med att teknik och IT kommit att bli maskulin och riktas till mannen som användare. 

Cyborgen är en metafor vilken vill förmedla en ny värld och nya förhållningssätt bortom 

genusdikotomier (Haraway, 1991). Cyborgeteori har kommit att bli grundläggande för olika 

alternativa förhållningssätt hos främst unga kvinnor, så som Riot Grrls och Geekgirls. 
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3.5.1 Cyborgteori 

Donna Haraways (1991) definition av begreppet cyborg publicerades redan 1985. Enligt 

henne är cyborgen en cybernetisk organism, en hybrid mellan maskin och organism, en 

varelse som är både socialt verklig och fiktiv. En cyborg kan således vara en science fiction 

figur, som är både människa och maskin eller någon som använder sin dator för att förlänga 

sin kommunikationsförmåga. Cyborgen är en fiktion och en realitet, en tankefigur för vår 

förståelse av teknikvetenskapens kunskapsprocesser inom en komplex väv av 

gränsöverskridanden och implosioner (Trojer, 2002).  

 

Haraway menar att cyborgen främst beskriver kvinnors erfarenhet, identitet och teori. Som 

teoretiskt verktyg är cyborgen en del i en konstruktiv strategi för att förändra obalansen 

mellan män och kvinnor. Haraway beskriver motsatsförhållandet där cyborgen blir en ironisk 

metafor som kan bejaka motsägelser och förmedla spänning mellan det vi ofta anser som 

oförenliga fenomen, likt privat/offentlig, natur/kultur, djur/människa och man/kvinna. Syftet 

med cyborgen blir således en radikal brytning med alla dessa hierarkiska dualismer (Kamjou, 

1998). 

 

Haraways cyborgteori utgår från tre i vår tid centrala gränsöverskridanden. För det första, 

gränsen mellan människa och djur, för det andra, gränsen mellan människa/djur och maskin 

och till sist, gränsen mellan det fysiska och icke-fysiska. Begreppet cyborg bygger på att 

gränserna mellan subjekt, deras kroppars och världen på ett drastiskt sätt ges nya 

gestaltningsformer (Trojer, 2002). Dessa gränsöverskridanden leder till en hel begreppsvärld 

av cyborgteorier, samt en teoribildning och en praktik som vissa benämner som 

cyberfeminism (Trojer, 2002). Cyberfeminism är en riktning som riktar sig till 90-talets aktiva 

unga tjejer, som ser feminism som en självklarhet, där humor är lika viktigt som kunskaper. 

Uttrycket myntades i början av 90-talet om den rörelse som antog former av arkiv, tidningar, 

diskussionsgrupper, utskickslistor, spel, musik och litteratur, för och av unga kvinnor på 

arenan Internet (Ambjörnsson, 1999).  

 

Cyborgen har tagit sig diverse olika skepnader, och kan beskrivas som en hybrid. Detta i det 

traditionellt maskulina som krigsmaskin och i det traditionellt feminina som en fantasibild av 

den ideale mannen, som känslig, stark, självmedveten, omhändertagande älskare. Även här är 

skiljelinjen mellan det som kodas som maskulint och det som kodas som feminint intakt. 
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Detta förändras inte nödvändigtvis för att tiden eller tekniken förändras, inte ens i våra 

fantasier som ju science fiction genren ofta ger uttryck för (Kamjou, 1998). Haraway tar i 

cyborgmyten upp jämlikhet ur ett annat perspektiv än bara mellan män och kvinnor. Hon 

använder cyborgen som en representant för alla från normen avvikande identiteter. Cyborgen 

som en hybrid är en kombination av olika delar som inte utgör en ny, oproblematisk helhet, 

där det ständigt finns osäkerhet och spänning mellan de olika fragmenten. En hybrid som 

sätter vedertagna kulturella gränser på spel, oskadliggörs genom att omdefinieras till någon 

acceptabel form som går att stoppa in i ett av de befintliga facken. Hybriden blir hotfull 

eftersom den är en figur av gränsöverskridanden. Cyborgen kan även tolkas som en dröm om 

en kroppslös kvinna, alternativt en androgyn människa. Hybriden blir hotfull om den görs till 

någon klassificerbar mytisk varelse, ond eller god och om den är feminin till sexobjekt, 

monstruös urmoder eller gudinna, och om den är maskulin till hjälte, krigare eller älskare 

(Haraway, 1991, Kamjou, 1998. Trojer, 2002). Om vi istället accepterade cyborgen som just 

en hybrid skulle mycket vi tar för givet sättas på spel och gränser mellan mänskligt och icke-

mänskligt, mellan man och kvinna, skulle inte längre kunna användas för att beskriva 

verkligheten (Haraway, 1991).  

 

Haraway menar att vi behöver kritiska teorier för att nå kunskap om hur mening och kroppar 

skapas. Men inte för att eliminera dem, utan för att kunna leva med föreställningar som ger 

möjligheter för framtiden. I detta sammanhang ska kroppsligheten inte bara förstås som 

organiska kroppar, kroppslighet handlar lika mycket om tekniska apparater och tekniker 

(Trojer, 2002). Människan tycks fortfarande krampaktigt hålla fast vid dessa konventioner. 

Människan försöker ständigt förklara nya fenomen med gamla modeller, utan att förstå att det 

nya kanske måste förklaras i andra termer för att vi över huvudtaget skall kunna förstå vår 

alltmer komplexa omvärld. Haraway argumenterar för att en stor del av det som nu betraktas 

som vår biologi, som ligger fast av naturen och inte kan vara färgat av några värderingar, är 

både historiskt och kulturellt betingat. Hon utforskar "likhetstänkandet" drivet till sin spets 

men definierar samtidigt med hjälp av bland annat ironi en ny sorts identitet som bygger på 

skiftande och fragmenterande identiteter (Kamjou, 1998).  

3.5.2 Riot Grrls 

Ett alternativt förhållningssätt till feministiska strategier åskådliggörs väl av de s.k. Riot Grrls. 

Riot Grrls har sin bakgrund i punkrörelsen och startade som ett fanzine på Internet under 

början av 90-talet. Tanken var att den skulle fungera som ett öppet forum för unga kvinnor, 
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vilka ville göra något ur ett feministiskt perspektiv. Riot Grrls är ursprungligen både en 

musikhistorisk rörelse och en fundamental ideologi. 1992 blev Riot Grrls-rörelsen, mot deras 

egna vilja, en stor medial attraktion. De kom att bli stilbildande för en feministisk rörelse 

präglad av ironisering över tjejrollen och motståndare till all form av sexism. Riot Grrls tillhör 

och personifierar på många olika sätt den nya generationen feminister, vilka använder sig av 

huvudordet aktivism. Huvudtesen är att man som kvinna ska vägra att se sig som ett offer i ett 

samhälle där männen styr. Istället för att bara skylla på männen, bör man göra någonting åt 

sin situation, och självömkan ses som den värsta sortens handlande (Malm, Dagens Nyheter, 

2001, Riot Grrls, 2003). Begreppet Riot Grrl skrivs med två eller tre "r". Detta refererar till att 

det är både en feministisk rörelse och ett onlinefenomen. Att använda ordet ”grrl” istället för 

”girl” har den praktiska funktionen på Internet att visa att de sidorna inte innehåller 

pornografi. Den ursprungliga meningen var dock att ge det engelska ordet ”girl”, som betyder 

flicka och ger en känsla av svaghet i dagens samhälle, nya konnotationer som styrka och ilska 

(Ladendorf, 2001). Främst rör sig denna organisation på arenan Internet. De som ses som 

förebilder inom rörelsen är aktiva inom olika områden och deras budskap kan handla om i 

stort sett vad som helst, bara de är kreativa och handlingskraftiga (Malm, Dagens Nyheter, 

2001, Riot Grrls, 2003). I Sverige finns det idag många datorspelsberoende organisationer 

vilka riktar sig främst till kvinnor som refererar till begreppet Riot Grrls genom att använda 

ordet "grrl" i dess titel. Exemplevis gamegrrls, grrlsgamers och grrltech.  

3.5.3 Geekgirl 

Ett annat alternativt förhållningssätt och ett exempel på en cyborgliknande identitet är de unga 

kvinnor som idag identifierar sig själva som geekgirls. Att vara geekgirl är inte att vara en 

oproblematisk helhet eller att rätta sig efter de traditionella gränserna mellan maskulint och 

feminint. En geekgirl använder datorn som ett verktyg och attribut, på ett eget, oväntat och 

respektlöst sätt. Hon uttrycker något som skiljer sig från det förväntade, det traditionellt 

feminina. Geekgirls är en ironi, ett beslagtagande av den maskuline normativa datornördens 

egenskaper. Att vara en geekgirl innebär att ta typiskt maskulina attribut, som t.ex. en nära 

relation till datorn, och göra dem till sina egna. Hon tar makten över datorn, intar en ironisk, 

naiv förtjusning inför teknikens möjligheter och lär sig programmera och meka med datorn 

och dess attribut som en datorhacker skulle göra. Både Riot Grrls och geekgirls kan läsas som 

en cyborgidentitet, en protest, en hybrid (Kamjou, 2002). 
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3.6 Kultur 

Vi har valt att i uppsatsen definiera och använda oss av begreppen fankultur och subkultur. 

Fankultur är en utgångspunkt för en del av vårt karaktäriserade av informanterna och det är 

utifrån ”fandomen” (utifrån Fiske, 1992) vi har för avsikt att beskriva vissa av våra 

informanters engagemang. Vissa attribut och vissa strukturer informanterna handlar efter kan 

till viss del sägas vara relaterade till begreppet subkultur.  

 

Begreppet kultur är svårt att definiera och många har försökt att få fram en entydig betydelse 

av ordet. Enligt kulturhistorikern och kritikern Raymond Williams i Storey (2001) definieras 

kultur som ett sätt att leva på. Används denna definition när man talar om den kulturella 

utvecklingen i Västeuropa, är det inte bara intellektuella och estetiska faktorer som man bör 

ha i åtanke, utan även utvecklingen av litteratur, sport, semestrar och andra umgänges former 

etc. Denna definition beskriver kultur som ett speciellt levnadssätt, vilket ger oss rätt att 

definiera saker som, musik, datorspelande och subkulturer som exempel av kultur. En annan 

definition som Williams (Storey, 2001) ger är att kultur kan användas för att beskriva/referera 

till användningsområden av intellektuell och artistisk aktivitet. Denna definition ger oss lov 

att tala om såpopera, popmusik, datorspelsskapandet/användandet och liknande som exempel 

på kultur. Kulturbegreppet används i den här undersökningen i vid mening som samlande 

beteckning på de livsformer, kunskaper och värderingar som växer fram ur människors 

materiella villkor vid en given historisk tidpunkt. Ju mer dessa villkor skiljer sig åt, med 

hänsyn till sådana faktorer som ålder, kön, klass, geografi och så vidare, desto fler specifika 

kulturer kan man tala om (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1984).  

3.6.1 Fankultur 

”Fandom” är ett vanligt kännetecken för populärkultur i industrisamhällen. Idoler och 

förebilder väljs ut från repertoaren av massproducerad och massdistribuerad underhållning, 

särskilda skådespelare, berättelser och genrer, och tar dem in till kulturen genom självvalda 

bitar av folket. Där omarbetas de till en djupt njutningsbar, intensivt påtaglig populärkultur 

som liknar men samtidigt påtagligt skiljer sig från kulturen som används av en mer alldaglig 

karaktär av populär publik. Fandom är speciellt associerat med kulturella former som 

dominerar - popmusik, romaner, komedier, spel m.m. Fandom är därför associerat med 

kulturella smaker av underordnade formationer av folket, som klass, kön och ålder. Alla 

populärpubliker förbinder sig i varierande grad med varandra genom semiotisk produktivitet 
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genom att producera meningar och njutningar som passar deras sociala situation. Fansen 

vänder dock ofta denna semiotiska produktivitet till en form av textuell produktion som kan 

cirkulera inom kulturgruppen och på så sätt definiera gruppen. Fans skapar en fankultur med 

egna produktionssystem och en distribution som formar något som kommer att ligga utanför 

de kulturella industrierna, men på samma gång delar vissa kännetecken med dem som mer 

normal populärkultur saknar (Fiske, 1992).  

 

Fankulturen definieras enligt mediekritikern John Fiske (1992) genom produktion och 

distribution via fans. Kunskap är en faktor som avgör vilka som får vara med i gemenskapen 

och vilka som får stå utanför. Fiske talar även om tre olika sorters produktivitet hos fansen, 

den semiotiska produktionen, vilken innebär bildandet av meningar och social identitet genom 

den kulturella smaken. Den uttrycksfulla produktionen, beträffande delandet av meningar 

inom gruppen, vilket skapar den sociala gemenskapen. Den sista produktiviteten är den 

textuella produktionen, vilken liknar de offentliga texterna. Fankulturen saknar dock 

ekonomiska intressen och inte har något behov av att massproduceras. Detta leder i sig till 

skapandet av fansens egna populära kapital (Fiske, 1992). 

3.6.2 Subkultur 

Begreppet subkultur för tankarna till en grupp människor som på ett eller annat sätt lever lite 

annorlunda än de flesta. I bakhuvudet finns kanske en antydan om att subkulturen har en 

negativ klang. En definition av detta begrepp är de grupper som inte är integrerade i 

samhället, och som därför utvecklar egna värderingar, symboler, koder och egna förståelser 

som bryter med samhällets sociala och kulturella enhet (Sernhede, 1995). De ungdomliga 

subkulturer som vuxit fram sedan andra världskriget ställer sig utanför genom att odla 

avvikande identiteter. De slår vakt om sin subjektivitet (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1984). 

Efterkrigstidens sub- och motkulturer har alla formats och utvecklats i samspel med de 

erosionsprocesser som urholkat traditionella livsmönster och förståelsehorisonter i vardagen 

och därigenom tvingat grupper och individer att bygga upp nya kollektiva och subjektiva 

strukturer. För att hantera den nya situationen förhåller de sig aktivt och kritisk till 

samhällsutvecklingen (Sernhede, 1995). 

 

Subkultur är ungdomskulturen när den är som mest iögonfallande. Det hänger samman med 

att medlemmarna i en subkultur tydligt signalerar sitt medlemskap. Subkultur innebär stil, där 

en subkulturell stil syftar till att förmedla en viss image, som kan vara mer eller mindre lätt att 
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tolka. Stilen anger vilken grupp man tillhör, den skiljer gruppen från mainstreamkulturen och 

den skänker medlemmarna en identitet som gör det möjligt att överskrida sin klasstillhörighet 

(Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1984). På samma sätt som ungdomar kan använda idoler i 

sökandet efter den egna identiteten, kan även subkulturerna användas för att experimentera 

fram det förhållningssätt som för dem känns rätt. Alla ungdomar tillhör dock inte någon 

subkultur, utan detta gäller endast ett fåtal ungdomsgrupper där flickor vanligtvis tillhör 

minoriteten. Subkulturer fungerar dock precis som idoler, som orienteringspunkter som det 

går att ta del av utan att behöva engagera sig helhjärtat (Ganetz & Löfgren, 1991). Att ha olika 

idoler och/eller förhålla sig till olika subkulturer är ett sätt att pröva sig fram i tillvaron. Detta 

sker ofta genom prövningar hur man ska/kan förhålla sig när det gäller könsidentitet, klass, 

moral, är alla frågor som uppdagas under adolescensen, då världen plötsligt vidgas och man 

upptäcker att det finns andra sätt att leva än de som förmedlas i hemmet (Ganetz & Löfgren, 

1991). 

3.7 Narrativ och narration i datorspel 

Narrativ är sätt att beskriva olika händelser. Berättelser kan framföras på olika sätt, för att 

sedan analyseras och tolkas enligt särskilda metoder (Egidius, 1995). En berättelse är ett 

flertal händelser som på ett eller annat sätt knyts ihop till en sammanhängande kedja. 

Människan har alltid haft ett behov av att skapa kontext och det är här narrativet eller 

berättelsestrukturen verkar inom olika medier. Genrekonventionerna talar i ett tidigt stadium 

om för åskådaren vad hon/han kan förvänta sig. Dessa konventioner styr sedan till stor del hur 

berättelsestrukturen är utformad (Söderbergh & Widding, 1997). 

 

Inom litteraturen finns det i huvudsak tre olika narrativa strukturer, vilka hjälper åskådaren att 

skapa kontext: prosa, lyrik och dramatik. Inom film är nästan alla filmer en form av 

prosaberättande då film förmedlar berättelser (Bordwell & Thompson, 2001). Inom 

filmvetenskapen använder man sig ofta av begreppen plot och story. Där plot har samma 

innebörd som diskurs och hänvisar till vad som faktiskt visas i filmen. Begreppet story 

innebär historia och hänvisar till filmens handling så som publiken ser den. Ofta vävs 

berättelser samman av alla händelser i narrativet, både de som presenteras explicit och de som 

åskådaren sluter sig till (Bordwell & Thompson, 2001). Datorspel och berättarstrukturer har 

en omdiskuterad historia där det främst har diskuterats mycket kring narrativa strukturer i 

datorspel. Det här länge rådigt något av ett konsensus kring att datorspel bör betraktas som 

interaktiva berättelser, men på senare år har detta kommit att problematiseras. Den viktigaste 
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frågan har kommit att bli om det överhuvudtaget existerar ett narrativ i datorspel. Vissa 

forskare och teoribildningar ser fortfarande det narrativa i datorspel som möjligheter till 

skapandet av nya interaktiva berättelsestrukturer. Andra, kanske främst de så kallade 

"ludologerna" anser att narrativ alltid är berättelser vilka kan vidareberättas. Enligt 

exempelvis Jesper Juul (2003) som förespråkar ludologernas förhållningssätt, är datorspel inte 

avsedda att studeras med andra vetenskapers verktyg, så som narrativ inom litteratur- eller 

filmvetenskap. Då datorspel inte utspelas i realtid eller vidareberättas kan de inte på något sätt 

ses som narrativ enligt Juul (2003). Vi har i denna uppsats dock utgått ifrån de teorier vilka 

menar att det existerar ett narrativ i datorspel (se t.ex. Crawford, 2003), möjligen undantaget 

de spel som inte på något sätt gör anspråk på att förmedla ett berättande av något slag, t.ex. 

pusselspelet Tetris. 

 

Många spel kräver någon form av dramatisk utgångspunkt för att förklara för användaren var 

handlingen utspelar sig. Denna dramatiska kontext var tidigare ofta presenterad på baksidan 

av spelets kartong eller i början av manualen. Denna bakgrundhistoria är fortfarande viktig i 

datorspelen. Numera sker presentationen på diverse olika sätt, exempelvis genom en filmisk 

sekvens, en berättarröst, en textuell presentation eller genom en interaktiv presentation. I 

Chris Crawfords bok "on game design" (2003) beskrivs dock denna dramatiska kontext som 

en utsmyckning vilken befinner sig utanför spelets helhet. Bakgrundhistorien har således 

ingenting med spelet att göra, och påverkar inte spelarens omdöme av spelet. 

 

Många datorspel har under de senaste åren använt sig av en teknik att föra fram narrationen i 

spelet genom att integrera olika filmiska sekvenser, vilka hjälper spelaren vidare i spelets 

narrativ. Dessa sekvenser har en tendens att skilja sig grafiskt från övrig spelgrafik. Med 

spelet Half-Life har dock denna tendens förändras. Övergångarna mellan de filmiska scenerna 

och de interaktiva delarna i spelet är i stort sett omärkbara och mer lika varandra än i 

föregångarna. Berättelsen i Half-Life är dock precis som i föregångarna funktionellt isolerad 

från spelets kontext och inget som händer i spelet påverkar själva narrativet.  

 

Janet Murray beskriver i sin bok ”Hamlet on the Holodeck” (1997) ett narrativt berättande 

vilket hon kallar cyberdrama. Denna term använder hon på alla former av digitala berättelser.  

Murrays cyberdramabegrepp innefattar en form av narrativ vilket hon benämner multiforma 

berättelser. Specifikt för denna berättelsestruktur är att den innehåller många olika 

förgreningar inom sig. Det finns en ingång i berättelsen, men väl inne i kan berättelsen ta en 
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mängd olika vägar och det finns ingen tydlig slutpunkt. Narrativet utvecklas i olika riktningar 

beroende på vilka val läsaren/spelaren gör. Denna form av narrativ kan ses som vanlig inom 

roll- och äventyrsspel (Murray, 1997). Spelare av datorrollspel är de som är mest beroende av 

berättelsestrukturer, då dessa kommer från en bakgrund där stor vikt lades på narration. 

Datorrollspelen har lyckats återskapa samtliga aspekter av genren, förutom just det narrativa. 

En central premiss i dessa spel är att spelaren bygger upp samt utvecklar sina förmågor och 

färdigheter Denna utveckling har tenderat att bli mer och mer betydande på bekostnad av den 

dramatiska utvecklingen. Chris Crawford (2003) tar dock upp alla dessa utvecklingsspår som 

sekundära aspekter av narration i datorspel. Problemet med att utveckla datorspelen i en mer 

dramaturgisk riktning, ligger hos datorspelsindustrin som är mer inriktad på den tekniska 

utvecklingen än på den narrativa. Trots alla försök att integrera narrativ i datorspel, är själva 

narrativet inte i det närmaste interaktivt. Berättelsen i datorspel är fortfarande fast och 

konstant (Crawford, 2003).  
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4 Metod och material 

Utgångspunkten för uppsatsen ligger i det hermeneutiska perspektivet. Undersökningen 

utgörs av en kvalitativ studie bestående av två djupintervjuer (Hartman, 1993, Ejvegård, 

1996) och två spelanalyser. Gemensamt för all analys har varit att belysa och undersöka 

genusaspekter. För spelanalysen har en metod konstruerats dels ur Bordwell och Thompsons 

(2001) teorier om medier och dels ur Bergströms (2001) metod för analys av bilder (Bordwell 

& Thompson, 2001, Bergströms, 2001). Vid djupintervjuerna har etnografisk intervjuteknik 

använts. Då analysen är en kartläggande studie har resultatet från de två datorspelsanalyserna 

redovisats var för sig. Intervjuerna är integrerade i resultatredovisningen. Först i 

slutdiskussionerna kommer resultatet diskuteras ur ett komparativt perspektiv. 

4.1 Urval 

Då undersökningen bygger på att undersöka kvinnors datorspelande har vi valt att utföra 

intervjuer med enbart kvinnor. Vi har haft för avsikt att undersöka unga kvinnor i 20 

årsåldern, då dessa har nått tillräckligt långt i utvecklingen av en egen identitet och skapandet 

av egna åsikter. Detta har i sin tur lett till att de datorspel vi analyserat kommit att bli 

datorspel vilka är riktade främst till vuxna och ungdomar. Det gemensamma för kvinnorna i 

vårt urval är intresset för datorspel och datorspelande. Genom att välja informanter inom 

liknande åldersgrupp ökade vi även chansen att de skulle ha likartade upplevelser i arbetslivet, 

skolan och fritiden. Informanterna söktes därför genom personliga kontakter och genom 

annonsering på de platser som potentiella informanter kunde tänkas besöka. För ett bredare 

urval valde vi att utse ett antal hemsidor på nätet, vilka innehåller diskussionsforum för 

datorspelande kvinnor. De sidor där vi sökt informanter är bland annat www.grrltech.se, www. 

sverok.se, www.sfbokhandeln.se. Det hade varit bättre att använda sig av en mer enhetlig 

urvalsmetod samt ha ett större spektra beträffande antalet och valet av kvinnor. Men då det 

visade sig att inte var alltför enkelt att få tag på informanter till undersökningen, kom vi att 

välja en urvalsmetod enligt metodforskaren Rolf Ejvegård (1996). Då vår strävan var att få 

informanter vilka själva har ett intresse av att delta i undersökningar av denna karaktär, fick 

de som var intresserade ta kontakt med oss. Vi fick sammanlagt kontakt med ett tiotal kvinnor 

som ville ställa upp på intervjuer. Vid en första kontakt utfördes kvalitativa intervjuer (se 

Bilga 1). Efter att dessa genomförts visade det sig dels att många av de svarande främst var 

inriktade på TV-spel och ej datorspel och dels att många av dessa informanter kom från olika 

delar av Sverige. Detta ledde till komplikationer för de tänkta kommande etnografiska 
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djupintervjuerna. Utifrån de första intervjuerna utförde vi ett urval av datorspel utifrån de svar 

vi samlat in. De datorspel flest informanter uppfattat som bra kom att bli Counter Strike och 

Final Fantasy-serien. Vi beslutade att utföra analyser på dessa två datorspel dels då de är 

representativa för två populära datorspelsgenrer (iHobo, 2003) och dels då de båda bygger på 

ett onlinespelande. Denna senare aspekt ser vi som viktig då en av uppsatsens centrala 

frågeställningar behandlar fenomenet identitet och onlinespelen bidrar till ytterligare en 

dimension kring spelandets identitetsprocesser (Graner Ray, 2003). Spelanalyserna utfördes 

efter ett antal timmars spelande av de båda datorspelen (se kapitlet Spelanalys). De båda 

spelanalyserna kom att ligga till underlag för de kommande djupintervjuerna. För att få ut så 

mycket som möjligt av djupintervjuerna valde vi att vara väl insatt i de datorspel vilka 

undersökningen bygger på för att skapa djupare förståelse för informanternas intressen. Efter 

att spelanalyserna var utförda skedde ett urval av informanter vilket resulterade en informant 

per spel. Att det kom att bli just dessa två informanter beror på deras lokalisering, deras 

intresse för att ställa upp på djupintervjuer och deras brinnande intresse för de aktuella 

datorspelen. 

4.2 Intervjuer 

Vi har sammanlagt utfört åtta kvalitativa intervjuer och två djupintervjuer, alla intervjuerna 

har varit dels etnografiska och dels informantfokuserade (Rubin & Rubin, 1995). De åtta 

kvalitativa intervjuerna utfördes först, för att vi skulle få insikt om vilka datorspel 

informanterna spelar samt varför de tycker om just dessa datorspel. Dessa intervjuer kan ses 

som strukturerade, med ett antal fasta frågor (se Bilaga 1). Frågorna utarbetade i enlighet med 

Trost (1997). Med de kvalitativa intervjuerna som grund för vår fortsatta undersökning, valde 

vi att utföra en mer koncentrerad och omfattande underökning med ett färre antal informanter, 

vilka vi genom de kvalitativa intervjuerna och personlig kännedom kommit i kontakt med. 

När informanterna valdes ut tog vi hänsyn till dels deras hemvist, för att undvika långa resor, 

och dels deras intresse för spelande av datorspel. Vi såg denna senare premiss som viktig då 

vi såg att ett stort datorspelsintresse ökade chansen för att informanterna skulle en initierad 

kunskap om datorspel och en väl utvecklad bild av deras egen relation till datorspelandet. 

 

Vi valde att i största möjliga mån genomföra intervjuerna i en för informanterna så naturlig 

miljö som möjligt, dels för att informanterna skulle kunna känna sig bekväma och dels för att 

för skapa så stor insikt som möjligt i informanternas intentioner, tankar och känslor (Lieberg, 

1994). Intervjuerna kan betecknas som semistrukturerade, men med några fasta 
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återkommande intervjufrågor (se Bilaga 2). Frågorna utarbetades enligt McCracken (1988) för 

att skapa en första inblick i informanternas åsikter, värderingar samt för att få översiktsbild 

över deras åsikter och dessutom kunna utröna de frågeställningar undersökningen bygger på 

(Lindlof, 1995, Rubin & Rubin, 1995). Utifrån detta byggdes intervjun vidare och kunde ta 

sig olika karaktär under de olika intervjutillfällena. När intervjuerna slutförts valde vi att 

endast skriva ut valda delar av de kvalitativa intervjuer som vi först utfört. De båda 

djupintervjuerna skrevs dock ut i sin helhet. Dessa utskrifter har varit grundläggande för 

uppsatsens innehåll. Mycket av det som talades om under intervjuerna har uteslutits ur 

uppsatsen trots att det skapat många intressanta diskussioner, detta med hänsyn till uppsatsens 

omfång och syfte. 

4.3 Bearbetning 

På grundval av informanternas intervjuutsagor har vi redovisat de två huvudinformanterna 

svar genom en essäliknade diskussion integrerat med övrigt resultat från spelanalysen. Då vi 

valt att redovisa var datorspel för sig, har även informanternas utsagor kommit att bli 

separerade beroende på vilket datorspel informanterna spelar. Vi vill förövrigt understryka att 

de kvinnor som förekommer i vår undersökning inte ska tolkas som representanter för alla 

kvinnor. Genom intervjusvaren speglas dock de normer som påverkar kvinnors värderingar 

och intressen, både genom muntliga yttringar och genom fysiska uttryck. För att skydd 

informanternas integritet har fiktiva namn använts, detta för att följa de etiska 

bevekelsegrunderna en undersökning av denna karaktär bör ha (Ejvegård, 1996).   

4.4 Spelanalys 

Vi har valt att utföra spelanalyserna av de två datorspelen utifrån en kvalitativ granskning av 

ett antal meningsbärande komponenter i spelens kommunikation med användaren. Detta 

genom ett iakttagande och aktivt spelande av de båda datorspelen. Enligt Bordwell och 

Thompson (2001) är det de tre faktorerna form, stil och narrativ, som skapar en kontext för 

användaren inom olika medier. Då spelanalysens syfte är att kartlägga de genusdikotomier 

som en spelare konfronteras med har vi valt att operationalisera och utöka dessa faktorer, samt 

anpassa dem till de för arbetet mer lämpliga analyskomponenterna: spelgenre, avatar, 

gränssnitt, spelmiljö, narration och användare/användarmiljö. 

 

Form och stil manifesteras i ett datorspel via alla de sätt som det virtuella mediet 

kommunicerar med användaren. Dessa kommunikationsvägar omfattas bland annat av grafik, 
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ljud, taktila signaler, atmosfär, innehåll och design. Bland dessa kommunikationsvägar är 

spelets huvudperson, spelets grafiska design och den virtuella spelmiljön av särskild betydelse 

för användarens identifikation med spelet (se t.ex. Graner Ray, 2003, Cassell & Jenkins, 1998, 

Kennedy, 2001), således är dessa aspekter av form och stil av särskild relevans vid en 

genusanalys. Vi har i vårt arbete valt att namnge dessa aspekter avatar, gränssnitt, spelmiljö. 

Med avatar avser vi den figur/karaktär som fungerar som spelarens alter ego, alternativt 

den/de figurer/karaktärer som spelaren kontrollerar. Med gränssnitt avser vi spelets design 

och formspråk samt attiraljer vilka tillhör datorspelet såsom manualer och kartong. Med 

spelmiljö menar vi den virtuella värd som datorspelets handling äger rum inom, samt hur 

denna manifesteras på datorskärmen. 

 

All aktivitet sker i ett sammanhang, så även datorspelande. I syfte att förstå ett datorspels 

påverkan på en användare ur ett bredare perspektiv har vi valt att granska dels datorspelets 

historik och ursprung, dels den miljö inom vilken användaren verkar. Dessa aspekter av 

datorspelande har vi samlat under begreppen spelgenre och användare/användarmiljö. Med 

spelgenre menar vi de speltyper som redovisades i kapitlet Projektion och datorspelsgenrer 

och den eventuella förförståelse en användare kan tänkas inneha vid spelandet av ett 

datorspel. Med användarmiljö menar vi den miljö och det sociala sammanhang inom vilken 

spelaren befinner sig. Detta omfattar dels den virtuella miljön som ges via t.ex. spelrelevanta 

hemsidor och communities och dels den verkliga miljön vid t.ex. datorn i hemmet, spelhallen 

eller i samvaron med spelkompisar. 

 

Slutligen har vi i likhet med Bordwell och Thompson (2001) valt att granska former för 

berättande som datorspelet använder. Denna aspekt har vi, som även Bordwell och 

Thompson, valt att kalla narration. För en mer omfattande redogörelse och diskussion kring 

narration se under kapitlet med samma namn. 

 

Som metod för vår spelanalys har vi valt att utgå från Bo Bergströms (2001) modell för 

bildanalys. Modellen består av sex kategorier där vi valt att fokusera på följande fyra: 

 

1. Vad motivet föreställer  

2. Hur motivet är uppbyggt 

3. I vilket sammanhang motivet uppträder  

4. Vem motivet vänder sig till 
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Här nedan följer en beskrivning av dessa fyra kategorier samt hur dessa i kombination med de 

ovan nämnda analyskomponenter har tillämpats i detta arbete. 

 

Med föreställa avses motivets denotativa innehåll, en deskriptiv redogörelse av de visuella 

komponenter som finns närvarande i motivet. (Bergströms, 2001) Här har vi redogjort för 

avatarens fysiska attribut: kön, klädsel, utseende etc., gjort en deskriptiv beskrivning av 

gränssnitt och miljö, beskrivit hur berättelsen förmedlas narrativt och redogjort för både de 

fysiska attiraljer och den mjukvara som krävs för att spela datorspelet. Inom denna kategori 

har vi också redovisat vilken genre som datorspelet tillhör. 

 

Med uppbyggnad menas motivets komposition, de grafiska strukturer som finns närvarande. 

Begrepp och företeelser som harmoni och disharmoni, utsnitt och perspektiv hör till denna 

kategori. (Bergströms, 2001) Här har vi redogjort för hur avataren hanteras och styrs sett 

utifrån det som diskuterats i kapitlet Genre och projektion. Vi har också redogjort för 

datorspelets bildkomposition och påverkan av filmvinklar och projektion på design och 

spelmiljö. Slutligen har vi diskuterat spelarens möjlighet till att tillgodogöra sig information 

om datorspelet genom manualer och tutorials. 

 

Med sammanhang avses den kontext i vilken motivet uppträder. Detta kan omfatta både det 

sammanhang som ges via motivets innehåll, samt det sammanhang i vilket motivet är tänkt att 

beskådas. Ur sammanhanget är det sedan möjligt att läsa ut de implicita och explicita 

konnotationer och eventuella budskap som finns inbyggda i motivet. (Bergströms, 2001) Med 

anledning av uppsatsens tema har störst uppmärksamhet ägnats åt denna kategori. Här har vi 

diskuterat aspekter av avataren såsom dess personlighet, dess agerande, dess relation till andra 

karaktärer och avatarens manipulerande av den virtuella värld i vilken den ingår. Vi har även 

diskuterat hur dessa aspekter påverkar avatarens relation till spelaren och omvänt, spelarens 

relation till avataren. Centrala begrepp för denna analys har varit identitet och identifikation 

(se även kapitlet Identitet och identifikation). I analysen av design och miljö har vi granskat 

de kodex och konnotationer som har bäring på genus. Vi har även diskuterat vilka 

genusspecifika konnotationer som kan utläsas av kopplingen avatar - miljö. Utifrån 

komponenten genre har vi analyserat vad denna för med sig i form av spelarens förförståelse 

och förväntningar. Relationen till datorspelets genre, andra spel inom samma genre och de 

genusrelaterade strategier som genren i allmänhet använder sig av har också behandlas (se 
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Bordwell & Thompsom, 2001). Inom denna kategori har vi också diskuterat datorspelets 

narrativ. Här har vi tittat på vilka filmiska grepp datorspelet använder sig av vid 

introducerandet av spelets miljö. Utifrån begreppen story och plot har vi analyserat det 

sammanhang vilken spelaren befinner sig i inom datorspelet (Bordwell & Thompson, 2001). 

Identitet och identifikation är även begrepp som kommer att vara centrala vid analysen av den 

narrativa miljön. Slutligen har vi betraktat användarmiljön, communities, hemsidor etc., 

utifrån kulturella begrepp såsom subkultur och fankultur.  

 

Vem motivet vänder sig till avser motivets målgrupp. Målgruppen kan vid en analys både 

omfatta den målgrupp som producenten tänkt sig och den målgrupp som kristalliseras via en 

studie av samanhanget. (Bergströms, 2001). Inom denna kategori har vi tittat på den målgrupp 

som traditionellt hör till denna genre. Vi har analyserat relationen mellan målgruppen och 

slutsatserna från avatar- och miljöanalysen och sedan diskuterat hur detta kan tolkas utifrån de 

teorier om maskulint och feminint datoranvändande som presenteras i kapitlet Maskulint och 

feminint datoranvändande. Slutligen har vi diskuterat hur detta ska ses utifrån målgruppens 

kulturella kodex, sett utifrån begreppen subkultur och fankultur. 

4.5 Metodologisk diskussion 

Då vi inte funnit något utarbetad metod för att analysera ett datorspel utifrån ett 

genusperspektiv har vi utgått från att skapa en sådan metod utifrån vedertagna metoder inom 

de två forskningsområdena filmvetenskapen och konstvetenskapen. Orsaken till detta val är 

dels att vi har förkunskaper inom dessa områden, dels att de tidigare arbeten inom detta 

område harmoniserar väl med syftet för detta arbete och dels att vi anser dessa 

forskningsområden vara kompatibla med det fortfarande något diffusa forskningsfältet 

datorspelsvetenskap, inom vilket detta arbete torde ligga. Vår metod för spelanalysen bygger 

på främst Bergströms (2001) och Bordwell och Thompsons (2001) begreppsapparater. 

Bergström har utgångspunkt i den grafiska forskningen och Bordwell och Thompson i 

filmvetenskapen. 
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5 Resultat 

Utifrån resultatet från de åtta kvalitativa intervjuerna (se Bilaga 1) och utifrån det urval som 

redovisas i kapitlet Metod och material, har vi valt att analysera de båda spelen Counter Strike 

och Final Fantasy XI. Att det kom att bli just dessa två datorspel beror dels på att störst antal 

informanter uppgav dessa datorspel som bra spel och dels på att det är samtida datorspel vilka 

båda är en del av onlinefenomenet. Dessutom är dessa två datorspel tagna från två olika 

genrer vilka skiljer sig betydligt åt sinsemellan, något som ger mer bredd åt undersökningen. 

Vi har valt att följande sex analyskategorier (se kapitlet Metod och material) ska ligga till 

grund i vår resultatredovisning: genre, avatar, gränssnitt, spelmiljö, narrativ och användare 

och användarmiljö. De två olika datorspelen presenteras var för sig under de tre olika 

kapitlen: Presentation av datorspelen och informanterna, datorspelen sett utifrån ett 

sammanhang och vilken målgrupp vänder sig datorspelen till. Detta då vi endast har för 

avsikt att kartlägga de båda datorspelen och inte jämföra dem. Namnen på informanterna är 

som tidigare nämnts fiktiva och för att underlätta för läsaren har vi valt att ge vår 

huvudinformant för Counter Strike namnet Cissi och vår huvudinformant för Final Fantasy 

XI namnet Fanny. 

5.1 Presentation av spelen och informanterna 

5.1.1 Counter Strike 

Counter Strike är ett onlinespel inom actiongenren, där spelets primära fokus är riktat mot 

strid med andra onlinespelare. Spelet släpptes som ett gratistillägg till det mycket omtyckta 

actionspelet Half-Life år 1999 och är fortfarande ett av de mest populära actionspelen som 

finns att tillgå. Till skillnad från många av de tidigare actionspelen som finns att spela online 

erbjuder Counter Strike inget utpräglat singleplayer-alternativ. Spelet har inget förutbestämt 

äventyr som kan utforskas helt på egen hand, utan är främst inriktat mot interaktion med 

andra spelare eller datorstyrda motståndare. För att spela spelet krävs Internetuppkoppling, 

och då spelet har uppdaterats ett antal gånger kräver de flesta spelservrar att den senaste 

versionen laddas hem över Internet. Utöver detta krävs att spelaren har ett 

registreringsnummer som ges via någon av producentens andra produkter. Slutligen är det 

vanligt att spelaren måste installera något ”fuskskydd” som hindrar spelaren att använda fusk. 

Både fusk och fuskskydd finns att tillgå via ett antal olika hemsidor på Internet (t.ex. via 

http://www.unitedadmins.com/cdeath.php). I den senaste versionen av Counter Strike 
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installeras även en applikation under namnet Steam med vilken spelaren kan sköta listor över 

favoritservrar och hålla kontakt med andra spelare. Steam kan även användas utan att spelet är 

igång, och fungerar då bl.a. som ett substitut till kommunikations- och chatprogrammen ICQ 

och Microsoft Messenger. 

 

Information om hur man spelar, kopplar upp sig, vilka extra filer som behövs och spelets mål 

finns inte att tillgå förutom via Counter Strikes egen hemsida. För att spela krävs en viss vana 

av att ladda ned filer över Internet, konfiguration av närverk och spelvana kring datorspel 

inom samma genre. Om denna vana eller kunskap saknas, eller om spelaren inte har hjälp av 

någon utomstående är risken stor att spelaren inte lyckas starta spelet.  

 

Spelet består av ett antal olika banor vilka följer två olika scenarios. I det ena scenariot ska 

anti-terroriststyrkor försöka befria gisslan som hålls av terrorister. I det andra ska terrorister 

försöka placera ut en bomb på ett område vilket är försvarat av anti-terroriststyrkor. Ett 

scenario tar ungefär mellan två till fem minuter att spela. Scenariot är över när det ena laget 

utplånat allt motstånd eller när scenariots specifika mål har uppfyllts. En spelsession omfattar 

normalt ett stort antal scenarios över ett antal banor, och det är inte ovanligt att en spelare 

spelar i flera timmar. Hur ofta spelet byter bana är inställt i förväg på den server på vilken 

spelet äger rum, 20-40 minuter är dock en vanlig tidslängd. 

 

I datorspelet ingår spelaren i ett av två lagen bestående av terrorister eller anti-terroriststyrkor. 

I början av en spelsession får spelaren välja vilken styrka hon/han vill tillhöra. Efter detta får 

spelaren möjlighet att välja mellan fyra utseenden på sin avatar. Bland anti-terroriststyrkorna 

består dessa av amerikanska, engelska, franska och tyska specialstyrkor och bland 

terroristerna består dessa av uppdiktade terrorister från mellanöstern (två stycken), 

sovjetrepubliken och Sverige. Klädseln är militaristisk, och alla avatarer förutom de två 

terroristerna från mellanöstern bär ansiktsmask. Avatarerna håller alltid i något slags vapen 

som är synligt i bildens nedre del. Alla avatarer är män. När det är dags för servern att byta 

bana upprepas valprocessen på nytt. 

 

I spelet mäts framgång i hur många motståndare spelaren dödar samt hur många gånger 

spelaren själv blir dödad. Statistik finns att tillgå via popup-rutor och statistiken nollställs var 

gång som servern byter bana i spelet. Övergripande global statistik finns även att tillgå via en 

hemsida kopplad till den specifika servern. I denna globala statistik kan man ta del av t.ex. hur 
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många spelare en viss spelare dödat totalt, vilka vapen som spelaren föredrar och spelarens 

ranking jämfört med andra. När ett scenario är avslutat belönas spelare och lag med en viss 

mängd spelpengar, beroende på hur framgångsrika de varit. För dessa pengar kan sedan 

spelaren köpa nya vapen, ammunition och skyddsutrustning i det kommande scenariot. Även 

spelarnas pengar nollställs vid byte av bana. 

 

Liksom de flesta datorspelen i denna genre använder Counter Strike en förstaperson 3D-

projektion där spelaren betraktar världen genom avatarens ögon. Spelmiljöerna kretsar kring 

militära anläggningar, ruiner och övergivna städer. Texturer på väggar och hus är ofta 

detaljrika men i övrigt är miljön kal, ofta helt utan t.ex. möbler eller annan rekvisita. 

Undantaget utgörs av en eller annan reklamaffisch från producenten och större föremål som 

spelarna kan använda som skydd vid eldstrid. Gränssnittet är simpelt och består av popup-

rutor som nås antingen via Steam i Windows-miljön eller via spelet. Designen är funktionell, 

symetrisk och militaristiskt grön. Den enda gränssnittsgrafik som finns utgörs av en 

bakgrundsbild föreställande två av specialstyrkorna som visas under det att spelet laddar. När 

spelet är igång utgör spelmiljön 100% av gränssnittet. 

 

Den narrativa handlingen i Counter Strike utgörs av en ett par raders presentation av de olika 

banornas handling (gisslan eller bombscenariot) samt en enkel, i terroristernas fall även 

humoristisk, presentation av de olika avatarerna i spelet. Under det att spelaren ges möjlighet 

att köpa vapen och annan utrustning ges också specifik information om de olika vapnen. Den 

narrativa handlingen består annars den taktik som spelarna väljer att använda och av enklare 

meddelanden som spelarna kan ge varandra, via förinställd text och Audio eller via chat.  

5.1.2 Informanten till Counter Strike 

Cissi är 22 år och har spelat Counter Strike sedan 2001. Cissi är uppväxt med datorer i 

hemmet och fick sitt första datorspel då hon var nio år, vilket var Wolfenstein. Första gången 

hon kom i kontakt med Counter Strike var under gymnasiet, då hon följde med några killar i 

klassen till ett Internetcafé. Killarna brukade gå dit och spela datorspel såsom Quake och 

Counter Strike. Cissi umgicks mycket med de här killarna och blev genom dem introducerad 

och frälst av spelet Counter Strike. Cissi träffade strax därefter sin första klan, vilken bestod 

av endast tjejer. Numera spelar Cissi i en klan som förutom henne själv består av killar, där 

den yngsta är 17 år och den äldsta 30. Cissi kan ses som del av den svenska Counter Strike-

eliten. Hon tränar minst två till tre gånger i veckan med sin klan och minst två till tre timmar 
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åt gången. Dessutom spenderar hon en del tid åt att träna individuellt. Cissi anser dock själv 

att hon har dragit ner på spelandet och att hon spelade mycket mer förr, då hon ansåg sig ha 

mer tid åt spelandet. Cissi ser sig själv som aktiv inom spelvärlden och ett av hennes mål med 

spelandet är att försöka öka intresset för s.k. ”girlgaming” (Intervju 1, 2003).  

5.1.3 Final Fantasy XI 

Final Fantasy XI är ett onlinespel inom rollspelsgenren. Precis som spelets föregångare ligger 

fokus på avatarsutveckling, ansamlandet av artefakter, pussel, episk handling, strid och 

socialisering med omgivningen i form av s.k. NPS (non-player characters) och andra spelare. 

 

I Final Fantasy XI utvecklar spelaren en avatar genom vilken spelaren sedan interagerar med i 

den virtuella världen Vana´diel. I början av spelet är denna avatar nybörjare men genom ett 

ihärdigt spelande kan avataren utvecklas till att både besitta gudalika förmågor och ett högt 

anseende både inom och utanför spelets virtuella värld. I skapandet av sin avatar kan spelaren 

välja mellan de fem raserna, Hume, Elvaan, Tarutaru, Mithra och Galka. Hume är baserad på 

människor, Elvaan liknar de alver som t.ex. förekommer i sagan om ringen, Tarutaru 

påminner om de japanska Tamagotchi- och Pokemon figurerna, Mithra utgör en humanoid 

kattmänniska och Galka liknar en muskulös humanoid jätte. Bland de tre raserna Hume, 

Elvaan och Tarutaru kan spelaren välja att spela man eller kvinna, medan Mithra alltid är 

kvinnor och Galka är könlösa (de uppfattas dock som män). Vid valet av ras och kön 

presenteras de åtta alternativen var för sig. Under samma process ges spelaren möjlighet att 

välja mellan åtta olika utseenden på sin avatar samt välja mellan två färger på håret. Allt som 

allt finns 128 alternativa utseenden som spelaren kan välja mellan. Skillnaden i utseende 

mellan raser är stora, skillnaderna inom raserna eller ett specifikt kön är dock begränsad. 

 

Alla avatarer ges ett yrke där spelaren kan välja mellan sex olika alternativ: krigare, munk, 

tjyv och tre sorters magiker (vit, röd och svart). Inga begränsningar finns för vilket av dessa 

yrken de olika raserna eller de olika könen kan välja. Skillnader finns dock vad gäller de olika 

rasernas lämplighet, Galka är t.ex. mest lämpad som krigare och Tarutaru som magiker. Det 

finns inga lämplighetsskillnader baserade på kön. Valet av yrke är den faktor vilken påverkar 

spelandet mest, främst vad gäller de strider som avataren kommer att företa sig. Den största 

skillnaden finns mellan krigare och vita magiker, där krigaren till skillnad från den vita 

magikern har goda offensiva kvaliteter, och den vita magikern till skillnad från krigaren har 

förmågan att hela sig själv och andra. Valet av yrke påverkar även hur och med vilka andra 
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spelare samarbete sker då olika yrken har olika roller, inom framförallt strid. Efter att spelaren 

gjort sitt val av ras, kön och utseende kan dessa egenskaper inte förändras. Spelaren kan dock 

växla mellan olika yrken. Varje yrke utvecklas separat, med följd av att om en vältränad 

krigare för första gången växlar till yrket munk kommer munken att börja som nybörjare. När 

avataren nått en viss nivå inom ett yrke och genomfört ett visst uppdrag ges avataren 

möjlighet att inneha två yrken parallellt. På samma sätt som tidigare kan spelaren även här 

växla yrken. När avataren blir riktigt duktig och utfört vissa uppdrag öppnas möjligheten till 

ytterligare yrken och färdigheter.  

 

Spelaren kan under spelets gång utrusta sin avatar med ett antal olika vapen och kläder. 

Nästan alla accessoarer som finns har någon slags effekt på avataren. Vilka vapen och kläder 

som avataren kan använda är beroende av avatarens yrke och skicklighetsnivå; desto mer 

erfarenhet avatarer har desto bättre och dyrare vapen och kläder kan de köpa. Då de olika 

raserna skiljer sig i utseende finns även variation i hur specifika plagg och vapen porträtteras, 

skillnader finns även mellan könen inom de specifika raserna. På männen är byxor alltid ett 

heltäckande plagg, medan samma byxa på kvinnorna endast täcker benen från nedre hälften 

av låret och nedåt. De tunikor som män och kvinnor kan bära är alltid något kortare på 

kvinnorna och tenderar att visa mer av brösten än hos männen. Männens kläder har en tydlig 

koppling till medeltida utstyrsel, medan kvinnornas kläder för tanken till en kombination av 

medeltid och 1960-talets kortkortmode.  

 

Avatarer, NPC:s och monster har ett vitt spektra av animeringar som är kopplade till dels de 

olika aktiviteter de utför och dels till de kommandon som spelaren använder. Dessa 

rörelsemönster skiljer sig både mellan raserna och mellan könen och följer traditionellt 

feminina och maskulina stereotyper. Detta är som tydligast när spelaren ska välja avatar, där 

varje ras och kön presenteras med en animerad film på ungefär en minut. I fallet med männen 

från raserna Hume, Elvaan och den könlösa rasen Galka visar avatarerna upp attribut som 

styrka, vighet och självständighet med ackompanjemang av militaristisk musik. Dessa 

animeringars tema centrerar kring aktiviteter som att springa, våldsamt slå ner i marken, ligga 

och slöa i gräset och drömskt blicka ut över det storslagna landskapet. Kvinnorna från raserna 

Hume och Elvaan och kvinnorasen Mithra visar i motsats upp attribut som charm, elegans, 

lekfullhet och sexighet under ackompanjemang av musik som för tanken till modevisningar 

och nattklubbar. Dessa animeringars teman kretsar kring aktiviteter som att vakna upp, reslig 

promenad, dans, lek och att på olika sätt kråma sig. Endast i fallet Mithra visar avataren upp 
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färdigheter som skulle kunna vara till fördel i en stridssituation. I animeringen vaknar hon upp 

ur en lur i gräset, gör några magövningar, hjular några varv och tar några kattlika språng över 

gräset. Övningen slutar dock i att hon efter att ha stått på alla fyra, blickat drömskt in i 

kameran och sakta gungat fram tillbaka lägger sig ner för att sova igen. Gemensamt för alla 

kvinnor är också att de växlar mellan att direkt blicka in i kameran eller att ha nedsänkt blick, 

detta till skillnad från männen som genomgående betraktar omgivning och himlen och aldrig 

möter spelarens blick. I och med att alla avatarerna presenteras såsom de kommer att figureras 

i början av spelet är de lättklädda och utan vapen (detta måste de köpa när de anskaffat 

spelpengar). För kvinnorna betyder detta att stora delar av deras kroppar är nakna, något som 

för tankarna till sängkammaren eller badstranden. För männen betyder detta att de är klädda i 

heltäckande, lediga kläder, något som för tanken till aktiviteter som kräver rörlighet och 

smidighet. Tarutaru utgör dock ett undantag till denna bild där skillnaden mellan männen och 

kvinnorna snarare motsvarar stereotypa uppfattningar om könsskillnader mellan pojkar och 

flickor. De Tarutaru som är män springer, snubblar, upptäcker och funderar medan de 

Tarutaru som är kvinnor helt ägnar sig åt discodans. Värt att notera är att valet av ras och kön 

presenteras som åtta likställda val ur samma meny.  

 

Könsskillnader finns även närvarande i avatarernas kommunikation med varandra. När en 

spelare exempelvis vill uttrycka ilska via kommandot ”/angry” är animeringen för männen en 

pompös serie stora rörelser som uttrycker makt, medan kvinnorna i samma animering slår ned 

med nävarna längs kroppen och hoppar upp och ned. Vidare vickar kvinnorna något mer på 

rumporna och svänger mer med armarna när de går och springer än männen. I alla hukade 

eller sittande positioner har kvinnorna en defensiv och vårdad kroppsställning med korslagda 

armar och hopslagna ben, medan motsvarande rörelser för männen är mer utåtriktade med en 

öppen och respektlös kroppsställning. Skillnader av denna typ upphör dock helt när avatarerna 

antar strid med monster, där fokus helt riktas mot ett uppvisande av skicklighet med avatarens 

vapen. Skillnader finns mellan könen och raserna i stridsanimeringarna, men dessa följer inte 

några klassiska könsspecifika stereotyper.  

 

I spelet kan spelaren välja att betrakta den virtuella omgivningen från ett 

tredjepersonsperspektiv eller från ett förstapersonsperspektiv, endast i det senare alternativet 

har spelaren möjlighet att betrakta sin avatar. Alla kommandon och funktioner är tillgängliga i 

båda perspektiven. Vilket perspektiv som väljs är helt upp tills spelarens preferenser.  
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I likhet med de singleplayer-alternativ som finns inom rollspelsgenren erbjuder Final Fantasy 

XI en omfattande äventyrshandling som spelaren genomför på egen hand. Handlingens olika 

delmål presenteras alltid med spelarens avatar som huvudperson och de belöningar som ges är 

alltid riktade till avataren. Då spelet är ett onlinespel befolkas den virtuella världen Vana´diel 

av ett stort antal spelare som alla genomgår samma individuella handling. Då många av dessa 

delmål är omöjliga att lösa på egen hand krävs samarbete mellan spelare. Denna kombination 

av individuell handling och samarbete mellan spelare inom ramen för de individuella 

handlingarna ger spelets narrativ en viss metakaraktär. Det är till exempel vanligt att spelare 

som hunnit längre i sin individuella handling delar med sig av sina erfarenheter till de mindre 

rutinerade spelarna. Vid sidan av den centrala handlingen ges även möjlighet att utforska 

äventyr som kan resultera i diverse belöningar till spelarens avatar, även dessa äventyr 

presenteras till de olika spelarna på individuell nivå.  

 

Denna form av samarbete, samt det krav som de svårare uppdragen ställer på gruppbildning 

gör att kommunikation mellan spelare är ett centralt tema i Final Fantasy XI. Kommunikation 

sker alltid på initiativ av spelarna men för att underlätta att avatarer kommer i kontakt med 

varandra erbjuder spelet hjälpfunktioner i form av sökprogram och autogruppering. 

Kommunikation sker alltid via text och/eller de animeringar som avataren kan utföra. Det 

finns skilda dialognivåer i spelet: direktsamtal med andra enskilda spelare, samtal med den 

omedelbara omgivningen, samtal med hela det område man befinner sig inom, samtal med 

den grupp i vilken spelaren ingår. Vid sidan av de cirka tjugo förprogrammerade animeringar 

spelaren kan använda sker samtalet oftast med en rad spel- och chatspecifika akronymer. 

Dessa akronymer nämns inte alls i den medföljande manualen men finns att tillgå på de 

hemsidor som tillägnats spelet. Utöver detta kräver speltillverkarna att samtalen följer en viss 

”code of conduct”, där exempelvis svordomar, pennalism och allmän otrevlighet kan leda till 

att spelarens konto stängs av. På de hemsidor som tillägnas spelet finns också en mängd 

informell ”code of conduct” och en rad olika forum som tillägnats ämnet. I samtal mellan 

spelare adresseras alltid spelarens avatar. De ämnen vilka diskuteras utgår i regel från 

spelmiljön och det är endast i undantagsfall som spelare för dialog med andra spelare på 

användarnivå. Liksom dialogen mellan spelare kan en stor del av de olika stridsmomenten 

skötas via kortkommandon och till hjälp finns macrofunktioner att tillgå. Dessa macron måste 

dock spelaren författa själv och spelets instruktioner kring detta är knapphändiga. Återigen 

behandlas detta ämne i stor omfattning på de hemsidor som finns tillägnade spelet.  
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Final Fantasy XI innehåller flera element som påminner om Sims (1998) och Sims online 

(2002). Alla spelare tilldelas exempelvis en bostad som de för spelpengar kan dekorera och 

inreda med diverse möbler etc. Detta spelmoment har ingen direkt påverkan på varken 

karaktärsutveckling eller handling och det är endast möjligt att besöka avatarens egna bostad. 

Spelet erbjuder även spelaren möjlighet ägna tid åt sysslor som fiske, jordbruk, gruvdrift, 

skogsarbete, trädgårdsskötsel, alkemi smide och ocker. Sysslor som dessa kan ge belöningar i 

form av artefakter, men har annars ingen relevans för huvudhandlingen.  

 

Vid sidan av kommunikation och ”rekreativa” moment ägnar spelaren mest tid åt våld. Våldet 

kan under långa perioder åsidosättas, men aldrig uteslutas om spelaren vill att avataren ska 

utvecklas. Om en spelare inte utför våld har dess avatar ingen möjlighet att få de 

erfarenhetspoäng som krävs för att bli bättre inom de områden som för spelets primära 

handling framåt. I det att avataren utvecklas öppnas nya områden, nya handlingsvägar och nya 

kommunikationsmöjligheter med dels de NPC:s som finns närvarande och dels med andra 

spelare. 

 

Spelets fokus på våld blir för spelaren en evig jakt på förbättrade färdigheter, statistisk fördel 

gentemot monster och pengar för att köpa ny utrustning. I spelet finns dels en rad olika affärer 

som har kläder, vapen och diverse attiraljer till salu och dels ett globalt auktionssystem genom 

vilket avatarer kan köpa och sälja föremål till varandra. Mängden tillgängliga artefakter är 

stor och i takt med att karaktären utvecklas blir fler och fler av dessa tillgänglängliga för 

användning. Variationen på karaktärer i spelet påverkas därför inte endast genom de val 

spelaren ställs inför vid skapandet av avataren och det val av yrke de gjort utan även av de 

kläder och vapen de väljer att bära. Utvecklandet av en unik avatar hämmas dock något av att 

det alltid finns ett fåtal attiraljer som är optimala för den nivå avataren befinner sig på. Kläder 

och vapen fungerar således snarare som ett signum för avatarens utvecklingsnivå än som 

signal om spelarens estetiska preferenser. Givetvis kan man tänka sig en spelare som låter 

jakten på förbättrade värden underordnas den personliga smaken och att kläder samt andra 

attiraljer helt får fungera som ett socialt attribut. I så fall måste dock flera av de viktiga 

spelkomponenterna såsom handling och många aspekter av avatarernas utveckling 

åsidosättas.  

 

Den stridsform som premieras av spelsystemet är samarbete mellan sex spelare, där varje 

spelare har en specifik roll. En rekommenderad uppdelning är att en avatar agerar lockbete, 
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tre avatarer ägnar sig åt att utdela så mycket skada som möjligt och två avatarer ägnar sig åt 

att hålla de övriga avatarerna vid liv via helande besvärjelser. De medel som spelarna har att 

upprätthålla sina roller är många, men detta samarbete kräver stor koncentration samt god 

dialog mellan spelare. Om en spelare dör bryts cirkeln och då är sannolikt hoppet ute även för 

de övriga spelarna. På de hemsidor som finns tillägnade spelet finns omfattande instruktioner 

och tips för hur detta ska gå till. Reaktionerna mot den spelare som inte sköter sin roll kan 

ibland vara hårda.  

 

Gränssnittet i Final Fantasy XI består av rad olika popup-rutor och menyer med neutral blå 

färg (det finns åtta olika designer att välja bland). För att nå de flesta funktionerna krävs dock 

kunskap om ett antal kortkommandon på tangentbordet. Dessa kontroller är många och svåra, 

och trots att de beskrivs i manualen är inlärningstiden lång. I takt med att avataren utvecklas 

och motståndet från monster blir större är flyhänthet med tangenterna ett krav. Återigen ger 

diverse olika hemsidor information om hur kontrollerna bäst hanteras. 

5.1.4 Informanten till Final Fantasy XI 

Fanny är 18 år och har spelat datorspel aktivt sedan 2001. Final Fantasy-serien har hon 

kommiti kontakt med under de senaste åren. Fanny ser denna spelserie som hennes favorit och 

hon är ett hängivet fan (se Fiske, 1992) till allt som har med Final Fantasy att göra. Final 

Fantasy XI började hon spela under det senaste halvåret, då det är den senaste versionen i 

serien och inte har existerat på marknaden särskilt länge. Fanny har spelat datorspel sedan hon 

var sex år. Det började med att hon spelade barnspel på datorn, såsom olika strategispel för 

barn. Då hon började spela Sims eskalerade hennes datorspelsintresse ytterligare. Fannys 

intresse för spelande minskade då hon började skolan och fick tjejkompisar som gjorde andra 

saker än att spela datorspel. Först när Fanny började umgås mer med killkompisar kom hon i 

kontakt med rollspel och intresserade sig för science fiction och fantasy. I och med dem kom 

hon också i kontakt med datorrollspel och datorrollspel på Internet. Vår informant Fanny, har 

således ett långt förflutet inom rollspel och fantasy både som litteratur och spel. Final Fantasy 

XI är det datorspel vilket hon spelar mest just nu. Det som tilltalar henne med spelet är främst 

handlingen och att det är ett vackert spel. Fanny har genom ett förflutet som spelare av de 

tidigare spelen i Final Fantasy-serien en god förförståelse av både genren datorrollspel och 

Final Fantasy XI virtuella värld (Intervju 2, 2003).  
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5.2 Datorspelen utifrån ett sammanhang 

Med sammanhangsbegreppet avses i denna analys den kontext i vilken datorspelet uppträder 

och ur sammanhanget har vi sökt tolka de implicita och explicita genuskonnotationer och 

eventuella budskap som finns inbyggda i spelet (Bergströms, 2001). Genre behandlar vilken 

betydelse datorspelen för med sig i form av spelarens förförståelse och förväntningar 

(Bordwell & Thompsom, 2001). Aspekter av avataren diskuteras därefter. I analysen av 

gränssnitt och spelmiljö behandlas konnotationer som har bäring på genus. Spelets narrativ 

behandlar de filmiska grepp spelet använder samt de handlingsorienterade element som 

spelaren i möter spelet. Slutligen har vi betraktat användare och användarmiljö utifrån 

informanternas utsagor. 

5.2.1 Counter Strike sett utifrån ett sammanhang 

Genre 

Counter Strike tillhör genren actionspel och spelas som oftast online, där spelaren ges 

möjlighet att mäta sin förmåga med andra i den virtuella världen (iHobo, 2003). Counter 

Strike är ett av de populäraste spelen inom dess genre. Actionspel ses traditionellt som 

maskulina spel och vänder sig till främst män. Spel av denna typ uppvisar konsekvent ett svalt 

eller obefintligt intresse för att vända sig till kvinnor på marknaden (Wright, 2003). Counter 

Strike utmanar spelaren främst genom krav på snabba reaktioner och förutsätter goda 

datorkunskaper för att nå framgång. 

Avatar 

I Counter Strike gestaltas avataren ur ett förstapersonperspektiv. Spelet ger användaren 

möjligheter att interagera online med andra användare inom samma värld. Det vill säga 

spelarna ser spelvärlden genom de olika avatarernas ögon från olika delar av samma värld. 

Med förstaperson menas att när användaren styr eller flyttar på avataren återspeglas detta i 

förändringar av 3D-vyn (iHobo, 2003). Denna form av förstapersonperspektiv ger spelaren 

möjligheter att identifiera sig med avataren, då spelaren manipulerar världen genom avatarens 

ögon. Avataren fungerar således som spelarens virtuella alter ego. Det val man som spelare 

har att välja olika avatarer med olika egenskaper bidrar till ett förmedlande av olika roller 

bestående av ideal, värderingar och livsstil inom den virtuella världen. Dessa värderingar 

knyts an till den avatar man agerar i spelets verklighet (Rørhaus, 1993). Avataren i Counter 

Strike har dock ingen utpräglad avatar, då dess personlighet inte innefattar något annat än att 
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verka som en dödsmaskin. Enligt vår informant, Cissi är det inte på något sätt avgörande 

vilken “skin” man väljer, då de egentligen inte skiljer sig åt inom spelvärlden och inte har 

någon personlighet (Intervju 1, 2003). Viljan att låna en annan persons utseende och 

uppträdande kan dock ses som ett sätt att hantera verkligheten. Hos karaktären kan det finnas 

något som motsvarar användarens behov och identitet oavsett om karaktären innehar en 

personlighet eller ej (Ganetz, 1991). Den koppling avataren har till andra karaktärer inom den 

virtuella miljön är endast att de alla ska döda sina motståndare. Möjlighet till samarbete inom 

de två olika grupperna (terrorister och anti-terrorister) finns. Spelaren konfronteras med en rad 

fiender som antingen måste undvikas eller elimineras, motgång möts oftast med döden 

(iHobo, 2003). Spelaren ges i Counter Strike möjlighet till viss interaktivitet med avataren. 

Spelaren kan välja att krossa ett visst fönster, döda en fiende etc. Detta skapar en relation till 

avataren i form av att spelaren styr och verkar som avataren i den virtuella miljön. Avatarerna 

i Counter Strike kan ses som traditionellt maskulina cyborgidentiteter. Cyborgen har tagit sig 

diverse olika skepnader och kan beskrivas som en hybrid och i det traditionellt maskulina som 

en dödsmaskin (Kamjou, 1998). I spelets verklighet existerar endast män i skepnad av just 

dödsmaskiner, vilka verkar utan eftertanke eller samvete.  

Gränssnitt 

Gränssnittsdesignen i Counter Strike är funktionell, symetrisk och militaristiskt grön. Då det 

saknas en manual till spelet, krävs att användaren har kunskaper av liknande 

gränssnittsstruktur. Spelaren får prova sig fram genom trial and error-systematik något som 

enligt Spender (1995) är typiskt maskulint. Enligt Graner Ray (2003) lär sig män genom att 

göra, medan kvinnor vill ha fakta om exempelvis ett datorspels egenskaper innan de ger sig i 

kast med ett praktiskt utövande.  

Spelmiljö 

Counter Strikes världar kan ses som ytterst maskulina. Inga kvinnor finns avbildade i miljön, 

och inga feminina attribut används. Subrahmanyan och Greenfield (1997) menar att miljöer 

såsom Counter Strikes värld rimmar illa med kvinnors preferenser. Flickor föredrar att spela 

avatarer som är nära sig själva, helst utifrån ett jagperspektiv. (Subrahmanyan & Greenfield, 

1997). Dock skulle det perspektiv ur vilket man manipulerar spelets världar, vara något som 

tilltalar kvinnor som användare. 

 

Inom Counter Strike är tävlandet centralt, dels individuellt, men även i form av lagspel. 
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Studier vilka genomförts kring samarbete kontra tävlan inom familjer antyder att kvinnor 

föredrar samarbete (Subrahmanyan & Greenfield, 1997). Enligt detta skulle kvinnor kunna 

känna sig hemma i spelmiljön på grund av spelets samarbetsaspekter. Identifikationen i 

Counter Strike sker till stor del med det sammanhang den virtuella världen befinner sig i. Då 

spelaren inte kan se sin avatar i spelet, utan enbart de vapen vilka avataren använder, bidrar 

spelmiljön till stor del i skapandet av identitet. Det är i princip omöjligt att undgå att jämföra 

sin egna identitet mot de gestalter som finns gestaltade i medier (Fornäs, 1997), men till lika 

stor del är det omöjligt att undgå att identifiera sig i de miljöer där individen vistas. 

Narrativ 

Människan har ett behov av att skapa sammanhang utifrån det den erfar och det är på grund av 

detta narrativet eller berättelsestrukturen ses som betydande inom olika medier. 

Genrekonventionerna talar ofta i ett tidigt stadium om för åskådaren vad de kan förvänta sig. 

Konventionerna styr sedan till stor del hur berättelsestrukturen är utformad (Söderbergh 

Widding, 1997). Inom Counter Strike är narrativet relativt platt. Sett utifrån en klassisk 

berättelsestruktur med början, mitt och slut, skulle det kunna menas att det inte existerar något 

narrativ i spelet. Dock anser vi utifrån vårt teoretiska ställningstagande (se kapitel Narrativ 

och narration i datorspel) att det finns ett narrativ i Counter Strike. Detta inleder spelet och 

presenterar spelaren i den virtuella världen, samt dess sammanhang. Den story spelet 

förmedlar är en historia vilken har två olika scenarios. Dessa presenteras på samma sätt och 

skiljer sig inte nämnvärt åt. Ofta vävs berättelser samman av samtliga händelser i ett narrativ, 

inklusive de som presenteras explicit och de som åskådaren själv sluter sig till och skapar 

(Bordwell & Thompson, 2001). Detta resonemang stämmer även i Counter Strike, där 

narrativet dels skapas av de komponenter spelet presenterar och dels av de komponenter vilka 

användarna själva bidrar med. Ploten i spelet påverkas till stor del av de maskulina röster som 

hörs i spelet samt av det textmaterial som skapas i chatten. Dessa faktorer bidrar till att 

användaren skapar en egen högst individuell plot som påverkas av användarens val (se 

Murray, 1997) och som mestadels består av en tävlingsstruktur. Målet i denna struktur är som 

i alla tävlingar att vinna. Detta blir ur ett användarperspektiv det centrala i Counter Strike och 

själva narrativet får en sekundär eller helt obefintlig betydelse (Intervju 1, 2003).  

 

I Counter Strike är det relativt tydligt att de olika moment av narration inte är de mest 

meningsbärande faktorerna i spelet. Cissi menar att alla har ett behov av att ta reda på 

narrativet inom och historien runt omkring spelet. Detta för att överhuvudtaget finna en 
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mening i spelet och spelandet. Cissi anser att handlingen är oerhört viktig i en inledande fas 

av spelandet, men att det i ett senare skede inte är av någon stor betydelse.  

”Storyn i sig är ju så oerhört simpel, så man bryr sig inte efter ett tag. Men i 
början är det en viktig del för att komma in i spelet. Man kanske medvetet låter bli 
att tänka på det, då det iallafall bara går ut på att döda.” (Intervju 1, 2003)  

Användare och användarmiljö 

Counter Strike är ett spel där störst vikt ligger på tävlandet och det är centralt att spela 

tillsammans i olika lag. Möjligheter till att spela individuellt finns men mycket inom 

användarmiljön bygger på interaktion med andra. Counter Strike har via bl.a. organiserade 

turneringar kommit att utvecklas så att mer vikt läggs vid samarbete. Enligt Cissi är 

samarbetet en central aspekt av spelandet när spelaren har nått en viss nivå. Även på lägre 

nivåer förekommer det olika lag i form av klaner, där ungdomar tävlar mot varandra. ”Det är 

lagspelet och det taktiska som är det viktiga i Counter Strike. Redan från början tror jag att 

var det som tilltalade mig med spelet. Att få vara en del av en gemenskap.” (Intervju 1, 2003) 

Inom Counter Strikes användarmiljö finns det många arenor att verka inom. För användarna 

är allt detta viktiga aspekter av spelet (Intervju 1, 2003) Cissi beskriver Counter Strike som en 

subkultur (Intervju 2, 2003). En definition av begreppet beskriver de grupper som inte är 

integrerade i samhället, och som därför utvecklar egna värderingar, symboler, koder och egna 

förståelse som bryter med samhällets sociala och kulturella kontext (Sernhede, 1995). 

”Det är som med Counter Strike som inom vilken subkultur som helst. Counter 
Strike-världen är som en kopia av det verkliga livet, fast en egen värld. Miljön 
kring Counter Strike verkar som oerhört isolerande. Jag tror att det är omedvetet 
som man isolerar andra. Jag vill ju egentligen att omvärlden ska förstå, men det 
gör den ju inte om den inte är insatt. Jag vill inte att spelet och spelandet ska vara 
så främmande.” (Intervju 1, 2003) 

Något som Cissi påpekar som viktigt är att det är många tonåringar som spelar Counter Strike 

och att det är i tonårstiden som ungdomar vill skapa sin egen kultur och använder sig av olika 

kulturella yttringar. Subkulturella yttringar används ofta för att signalerar medlemskap och 

kan på så vis verka som isolerande för de som står utanför. Som inom många andra 

subkulturer har kommunikationen blivit enklare i och med den tekniska utvecklingen i 

allmänhet och genom Internet i synnerhet. Spelsajter vilka behandlar Counter Strike har hög 

bevakning. Kulturen sprider sig och trots att det inte har kommit att bli mainstream att spela 

Counter Strike så har allt fler människor kunskap om fenomenet.  
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Subkulturer fungerar i vissa fall som idoler, som orienteringspunkter vilka det går att ta del av 

utan att behöva engagera sig helhjärtat (Ganetz, 1991). Att ha olika idoler och/eller förhålla 

sig till olika subkulturer är ett sätt att pröva sig fram i tillvaron. Inom Counter Strike-världen 

fungerar idoler allt som oftast som orienteringspunkter och identifikationsobjekt (Intervju 1, 

2003). Fankulturella inslag är centrala i spelets användarmiljö. Fankulturen definieras enligt 

mediekritikern John Fiske (1992) genom produktion och distribution via fans. Inom 

användarmiljöer kan det även handla om att produktion av attribut för sig själv och 

inhandlande av materiell utrustning för att optimeras inom miljön (Intervju 1, 2003). Kunskap 

är en faktor som avgör vilka som får vara med i gemenskapen och vilka som får stå utanför 

(Fiske, 1992). Således verkar även denna aspekt av Counter Strikes användarmiljö som 

isolerande. Då det mestadels är män som är användare inom Counter Strike är det naturligt att 

kvinnor utesluts i stor utsträckning. Något som vår informant, Cissi genom sin roll som idol 

har många upplevelser från. 

”Då Counter Strike har utvecklats mer och mer mot att bli en sport har det blivit 
viktigare med idoler inom spelandet. Många unga ser upp till de som är äldre och 
duktiga. Själv tycker jag att det känns lite skumt när folk hör av sig och säger att 
de är mina fans. Jag tycker att det känns jobbigt att det har blivit så elitistiskt. Det 
enda som räknas numera är hur bra man är. Folk trycker ner varandra, blir 
diviga. Vilket leder till att det blir mer skitsnack” (Intervju 1, 2003). 

Cissi menar att detta leder till att hon inte längre orkar synas, då hon som kvinna får så 

mycket negativ respons. ”Det är så segt att behöva höra. Det är nästan så att jag inte vill synas 

något mer. Jag är så trött på det där. Det är jobbigt även om man inte tar åt sig. Jag känner att 

många av de yngre tjejerna som spelar inte ska behöva stå ut med sån skit.” (Intervju 1, 2003) 

Tendensen verkar vara så att om spelaren är duktig så får hon utstå mindre kritik, men det gör 

ju inte direkt att det är fler tjejer som söker sig till spelet. 

”Jag vet att jag spöar många killar, men det hjälper inte. Om folk inte har sett 
resultat, så tar de för givet att jag är dålig för att jag är tjej. Folk brukar tala om 
för mig att jag är dålig, utan att ha sett mig spela eller så har de lyckats pricka in 
att se mig när jag haft en dålig dag.” (Intervju 1, 2003)  

Avataren har tidigare i uppsatsen förklarats verka som kvinnofrånvändande och uteslutande. 

Detta är förvisso sant, men det finns dock kvinnor som spelar Counter Strike och står ut med 

den stereotypa bild av maskulina män i militanta miljöer. Avataren ger inte möjlighet att 

skapa intryck på andra spelare, då samtliga avatarer är lika och inte skiljer sig nämnvärt åt. I 



 49

Counter Strike förblir man användare och behåller sin identitet, trots att man agerar under ett 

ofta fiktivt namn i spelmiljön. Cissi resonerar enligt följande: 

”Jag spelar inte karaktären jag valt. Det är jag själv som går omkring i världen 
med vapen som attribut. Den relation jag har till karaktären är endast att jag 
lånar dennas ögon.” (Intervju 1, 2003)  

Denna form av identifikation med seendet representerar relationen mellan individen, den 

verklighet man presenteras för, skapandets villkor och producentens förutsättningar. 

Identifikation med seendet innebär att man för att kunna identifiera sig med blick och seende 

måste kunna identifiera sig den kropp vilken är blickens bärare. Vilket i sin tur kan innebära 

en problematik då det handlar om identifikation med kön (Söderbergh Widding, 1997). Cissi 

menar att första gången som man är i kontakt med avatarens kroppslighet inom spelvärlden är 

då avataren blir skjuten. Innan ser spelaren enbart de andra spelarna och störst fokus läggs på 

att se namnen på ens lagkompisar och fienden i kikarsiktet (Intervju 1, 2003). 

 

Mannen beskrivs ibland inom den feministiska forskningen som icke-sexuell eftersom han 

inte är direkt kopplad till den fysiska kroppen och dess attribut (Kamjou, 1998). 

”Tjejkaraktärer har en tendens att alltid göras så himla sexualiserade. Killarna är macho och 

tjejerna är biroller mest bara för att finnas där och vara sexiga.” (Intervju 1, 2003) Män ses 

inte som beroende av den fysiska kroppen på samma sätt som kvinnor vilket gör att den 

feminina identiteten ofta förkroppsligas och sexualiseras (Kamjou, 1998). Cissi anser dock att 

det inte skulle förändra några attityder om det skulle finnas kvinnor som avatarer i Counter 

Strike.  

 

Cissis mål med hennes spelande var till en början att överbevisa det faktum att hon inte alls 

var så dålig som alla tycktes tro bara för att hon är kvinna. 

”Jag vill vara bra. Jag vill vinna. Jag vill ha bekräftelse. Jag är inte så djävla 
dålig som ni tror! Det finns ingen bättre plats att sträva efter att visa det än på 
pojkarnas arenor. Jag vet att många underskattar mig för att jag är kvinna. Mitt 
mål att visa att jag är bra på något som tjejer egentligen inte kan och bli 
respekterad för det.” (Intervju 1, 2003) 

Cissi skulle definitivt kunna identifieras som en Riot Grrl som vägrar att se sig som ett offer i 

det normativa samhället. Cissis strävan efter att förändra och göra något åt sin egen situation 

är typiskt inom Riot Grrls och även inom cyberfeminismen (se t.ex. Malm, Dagens Nyheter, 
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2001, Riot Grrls, 2003, Ambjörnsson, 1999). Cissi hoppas att hon genom sitt spelande 

påverkar andra, främst kvinnor, och tycker att det är viktigt att synas och framhäva sina 

åsikter. ”Jag hoppas att jag påverkar. När man har chansen att påverka andra i en positiv 

riktning, så ska man ta den. Jag hoppas att jag påverkar andra tjejer att spela datorspel. Jag vill 

ju såklart att det jag säger ska få genomslagskraft.” (Intervju 1, 2003). 

 

Cissi upplever en stor skillnad vad det gället vikten av utseende mellan kvinnor och män i 

användarmiljön. Så fort det är kvinnor som är aktiva på användarnas arenor kommer deras 

utseende in som parameter. Enligt Kamjou (1998) ses kvinnan till skillnad från mannen som 

fången i sin kropp. Då det främst är män som spelar Counter Strike leder det till att de 

påverkar varandra med en jargong av att det skulle vara mer intressent att diskutera 

kvinnornas utseende är männens. 

”Det finns inte en enda av de tjejer som är bra på Counter Strike som inte blivit 
utsatta för att det diskuteras kring deras utseende på gamingsajterna. Desto 
vanligare det skulle bli med tjejer som spelade ju mer skulle den jargongen 
troligtvis försvinna. Eller också inte. Då det finns vissa tjejer som förstör för oss 
andra genom att till exempel lägga ut utmanade bilder på sig själva på forumen. 
Dessa tjejer har i princip inte spelat utan är bara ute efter att få uppmärksamhet 
och bli populära i killarnas ögon.” (Intervju 1, 2003)  

Cissi menar att det finns skillnader mellan kvinnor och män även inom spelet. Detta på grund 

av att män generellt sett har spelat mycket mer datorspel än många kvinnor. Ett förhållande 

som även en stor mängd forskning iakttagit (se t.ex. Laurel, 1997, Kamjou, 1998). Cissi 

menar dessutom att kvinnor är mer osäkra inom spelet än män. ”Killar är tuffare. Jag tror att 

det har med uppfostran att göra. Killar har oftast bättre självförtroende än tjejer, de vågar mer. 

Som tjej får man ofta höra att man inte är lika bra och att tjejer inte kan.” (Intervju 1, 2003) 

Cissi menar att det finns en underliggande uppfattning inom användarmiljön i Counter Strike 

att kvinnor inkräktar på pojkarnas arenor och egentligen inte har något där att göra. 

”Det känns som att man som tjej inte är en del av det hela. Jag känner mig 
utanför oavsett hur duktig jag är. Jag vill ju inte bli dissad bara för att jag är tjej. 
Jag tror att det är där jantelagen kommer in. Tjejer är nog räddare för att 
utmärka sig. Jag skulle ju aldrig utmärka mig om jag inte kände att jag var 
tillräckligt bra. Det är rätt så hemskt egentligen.” (Intervju 1, 2003) 

Som användare av Counter Strike är det viktigt att skapa en identitet på webbsajter och andra 

arenor. Identiteten kan ligga ganska långt ifrån spelarens riktiga identitet. Enligt Cissi har 
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spelaren en verklig identitet och en så kallad ”spelidentitet”. Denna identitet kan ses som en 

del i det vanliga livet samtidigt som det är en isolerad virtuell skapelse. Identiteten skapas till 

stor del utifrån ett användarnamn/nick. ”Alla som spelar känner mig som mitt spelnamn. 

Namnet är en stor del i min spelidentitet. Jag är den identiteten inom Counter Strike världen. 

Alla känner mig som Kill Kat och ingen vet vem Cissi är.” (Intervju 1, 2003) Begreppet 

cyborg till exempel bygger på att gränserna mellan subjekt, deras kroppar och världen på ett 

drastiskt sätt ges nya gestaltningsformer (Trojer, 2002). En av dessa nya gestaltningsformer 

skulle kunna vara en spelidentitet, där syftet är att denna ska synas på alla de arenor som är 

relaterade till den subkultur som är kopplad till Counter Strike. Användarnamnet eller 

spelarens ”nick” blir likt graffitikonstnärens ”tag” det redskap genom vilket spelaren kan 

kommunicera sina bedrifter och preferenser. 

5.2.2 Final Fantasy XI sett utifrån ett sammanhang 

Genre 

Final Fantasy XI är ett onlinerollspel i fantasymiljö, där spelaren kontrollerar en avatar. Final 

Fantasy XI är ett av de datorspel som är helt ägnade åt onlinespel och spelet har utvecklats 

från diverse tidigare versioner inom samma serie. Onlinerollspel är en ung genre, vilken lånat 

mycket från de tidigare singleplayer-datorrollspelen. Dessutom har Final Fantasy XI lånat 

komponenter från communities, chat-verksamheten och klassiska ”penna och papper”-

rollspel. Onlinerollspelen skulle kunna ses som det senaste tillskottet inom liknande genrer. 

Spelaren tillåts utforska enorma världar, delta i ändlösa intriger och bygga relationer och 

utbyta idéer med spelare från hela världen (iHobo, 2003) Onlinespelen ses som en viktig 

utveckling för kvinnors datorspelande (Graner Ray, 2003). En förklaring till det stora intresset 

hos kvinnor för just dessa spel är de möjligheter som onlinespel ger för användarnas hantering 

av den egna identiteten, antingen genom möjligheten till anonymitet eller genom möjligheten 

till experiment med de identitetsskapande processerna. Onlinespelens fokus på social 

interaktion bidrar även till användarens möjlighet att till viss del befrias från de 

genusstereotyper som traditionellt befolkat de virtuella världarna (Graner Ray, 2003). 

 

Kvinnan ses ofta som beroende av den fysiska kroppen (Kamjou, 1997). I onlinerollspelen har 

användarna möjlighet att bryta emot denna fångenskap. Rollspel och datorrollspel har under 

en längre tid konstruerats så att de välkomnar avatarer som är kvinnor, detta dels för att locka 

användare inom båda könen och dels för att ge bredd åt den rollspelande aspekten av spelet 
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(Cassell & Jenkins, 1998). Detta är en strategi som även Final Fantasy XI använder sig av. 

Spelet utgår från en form av ”unisex”- eller ”alla är välkomna”- tematik för att attrahera både 

män och kvinnor (Cassell & Jenkins, 1998). I Final Fantasy XI är hälften av de karaktärer 

vilka spelaren har möjlighet att välja kvinnor. Spelet kan därför ses som välkomnande för 

kvinnor som spelare då kvinnor finns med som karaktärsalternativ. 

Avatar 

Final Fantasy XI presenterar en miljö vilken gestaltar avataren ur ett första- eller 

tredjepersonsperspektiv (iHobo, 2003). Identifikation med avataren sker genom spelarens 

betraktande av sin avatar. Denna visuella identifikation innebär att man för att kunna uppleva 

samhörighet med det objekt eller den kropp som är föremål för betraktandet måste kunna 

identifiera sig med dess kropp. Denna process är mångbottnad då den behandlar aspekter av 

individers identitet både inom och utanför en könsspecifik kontext (Söderbergh & Widding, 

1997). I Final Fantasy XI finns både kvinnor och män representerade, dock är de gestaltade 

på mycket olika sätt. Det råder ingen tvekan om att spelaren interagerar med sin avatar i Final 

Fantasy XI och att avataren har en betydande roll för spelarens interaktion och relation till 

spelet. I inledningen när spelaren blir presenterad för en rad olika karaktärer och gör ett 

medmedvetet val utifrån denna presentation. De karaktärer som är kvinnor presenteras som 

stereotypt feminina och beter sig helt annorlunda än de karaktärer som är män. I likhet med 

tidigare datorrollspel återges kvinnor med omänskliga kurvor och klädsel som knappast kan 

ses som anpassad för spelmiljön (Graner Ray, 2003). Schleiner (2000) menar att dessa 

hypertextualiserade versioner av virtuell femininitet inte på något sätt handlar om ett 

öppnande för feminin identifikation, utan istället är strategier för kontroll och bör förstås som 

sådana. Det finns en rädsla för att detta kan komma att leda till att kvinnors missnöje med den 

egna kroppen kommer öka, och att kvinnor kan komma att vidta drastiska åtgärder för att 

uppnå ouppnåeliga mål. Mannen ses inte som beroende av den fysiska kroppen på samma sätt 

som kvinnan, som beskrivs som fången i sin kropp så att den feminina identiteten automatiskt 

förkroppsligas och sexualiserats (Kamjou, 1997). Detta är fallet i Final Fantasy XI, där 

kvinnan är sexualiserad och ibland till och med översexualiserad. Något som exempelvis 

karakteriseras vid valet av avatar. Rörelsemönstren och animeringarna hos de olika 

karaktärerna skiljer sig dels mellan raser och dels mellan kön. Bilden skiljer sig dock en aning 

mellan hur avatarerna presenteras i spelets inledning och hur de porträtteras under spelandet. 

Detta tyder på en ambivalent hållning till hur avatarer i allmänhet, och kvinnor i synnerhet, 

ska och bör representeras. Vid valet av avatar likställs valet av ras och kön. Processen 



 53

konnoterar att femininitet och maskulinitet är aspekter av varandet som ska likställas vid 

fenomenen ras och kön. Sett ur detta perspektiv ges uttryck för en biologistiskt grundad 

hållning till kön. Något som mer stämmer överens med det särartsfeministiska tänkandet 

(Ambjörnsson, 1999, Holmberg, 1996, Young, 2000).  

 

Vid valet av är människan den enda karaktär vilken beskrivs som väl anpassad för alla 

sysslor. Människan får därmed en normativ ställning gentemot de övriga alternativen. I 

presentationen av män och kvinnor får användaren alltid först bekanta sig men en blond man. 

Denna presentationsordning kan inte motiveras av bokstavsordning eller av eventuella 

färdigheter och således konnoterar detta att blonda män är norm. Noterbart är att den man som 

presenteras som förstahandsval har ett västerländsk utseende medan den kvinna som spelaren 

först får bekanta sig med har asiatiska drag.  

 

Då spelaren interagerar med andra spelare genom sin avatar är det oundvikligt att spelaren på 

något sätt identifierar sig med avataren. Inom exempelvis spelets chatinslag talar oftast 

spelaren såsom hon/han vore avataren. Tillfälliga utflykter kan göras, men dessa utgör 

undantag. Spelaren har en nära relation till sin avatar i den virtuella världen och även utanför 

denna. Vår informant, berättar till och med att hennes första stora kärlek var till en av 

karaktärerna i en tidigare version av Final Fantasy (Intervju 2, 2003). Detta är en tendens 

vilken hon beskriver som vanlig bland andra kvinnor i hennes ålder, att de har förälskat sig i 

avatarer i datorspelsvärlden. Ganetz (1991) beskriver att det hos idolen/förebilden kan finnas 

något som motsvarar den unges behov. Individer använder kommersiella varor och bilder för 

att signalera till omvärlden vilka de är och hur de uppfattar sig själva (Rørhaus, 1993). Dessa 

förebilder gestaltar attraktiva positioner i individernas miljö och fungerar som modeller för 

den sociala anpassning som främst sker under ungdomstiden. Avataren i spelet utvecklas över 

tid. Visuellt manifesteras detta genom att spelaren har möjlighet att utsmycka sin avatar med 

dyrare och mer effektiv klädnad, i form av rustning och vapen. Dessutom finns det 

möjligheter att införskaffa möbler och andra attiraljer till avatarens hem. Denna del i spelet 

påminner om Simstänkandet (se Sims, 1998), vilket bygger på ett dockhusskapande. 

 

Strategier för att utveckla sin avatar kan därmed ta sig olika uttryck. Dels kan spelaren välja 

att klä ut och försköna sin avatar, något som möjligen kan ge fördelar på ett socialt plan, dels 

kan spelaren välja att förbättra sin avatar utifrån vad som är statistiskt bäst, och därmed få 

fördel i strid. Båda dessa strategier kan ses som vinstmässiga och båda leder till fördelar i 
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spelet på vitt skilda sätt. Enligt Graner Ray (2003) konstituerar också dessa två modeller en 

skillnad mellan kvinnor och mäns preferenser vid datorspelande, där kvinnor är mer 

intresserade av social interaktion medan män är mer intresserade av bearbeta och optimera 

attiraljer.  

Gränssnitt 

Under datorspelet upptar spelmiljön hela datorns vy, alla extrakommandon sköts via popup-

rutor. Designen påminner om den design vi stöter på i Office, Windows eller Macintosh. 

Spelet och dess gränssnitt kräver god datorvana och är därför utestängande för de som inte är 

vana användare av liknande system och applikationer. Brenda Laurel (1997) talar om en 

kulturell myt där föreställningen att flickor lider av teknikfobi grundar sig dels på vissa 

kulturella stereotyper som innehar kraftigt överdrivna kognitiva skillnader, och dels på det 

faktum att datorn och alla dess tillbehör har utformats av män. Vi har en teknik som är djupt 

maskulin, ett exempel är Officepaketets design, vilket är skapat av män och för att användas 

av män (Laurel, 1997). Det är viktigt att hantera gränssnittet för att kunna utföra mänga av de 

saker som är viktiga i spelet, t.ex. att interagera med andra spelare, köpa utrustning åt sin 

avatar och strida med monster. I den medföljande manualen beskrivs kontrollerna endast 

skissartat. Då kvinnor har en mer metodologisk inställning till lärande vill ha de fakta om en 

företeelses egenskaper innan de ger sig i kast med ett praktiskt utövande. Av denna anledning 

är det viktigt att spel levereras med utförliga och pedagogiska manualer och tutorials (Graner 

Ray, 2003). Graner Ray (2003) menar även att manualer bör vara grafiskt tilltalande och 

personliga för att tillfredställa kvinnors behov av empatisk koppling till en produkt. Final 

Fantasy XI:s manual och gränssnitt är vackert utformade och väldesignade. Denna aspekt av 

spelet har därför enligt detta resonemang möjlighet att tillfredställa kvinnor som användare.  

Spelmiljö 

Miljön ses som oerhört central för spelaren i Final Fantasy XI, då det är viktigt i ett 

onlinerollspel att samtliga komponenter inom spelet samspelar. Ett väl utformat narrativ och 

komplexa varelser behöver befinna sig i en värld som stämmer överens med denna kontext 

(Intervju 2, 2003). I vissa fall är det möjligt för spelmiljön att verka som identifikationsobjekt, 

då det lika gärna kan vara människor och varelser som miljöer eller berättelser som används 

som föremål för identifikation (Egidius, 1995). I Final Fantasy XI är samtliga av dessa 

identifikationsobjekt centrala vid identifikationsprocessen, trots att de verkar i en virtuell 

miljö. Detta är inte ovanligt i vår tid, då identitetsbildning och socialisering till stor del sker 
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genom elektroniska och tekniska medier (Trojer, 2002) Dessa bidrar till stor del till nya arenor 

för identifikation till gränsöverskridningar, dels konkreta sådana, exempelvis nationsgränser, 

och dels abstrakta såsom sociala strukturer. Medier och tekniker kan med hjälp av 

onlinerollspelen korsa än mer abstrakta gränser så som de mellan verklighet och fiktion, natur 

och kultur, man och kvinna, djur och människa. Haraway beskriver de olika 

motsatsförhållandena som en del av cyborgteorin. Syftet med cyborgen och teorierna kring 

denna är att det är en radikal brytning med alla hierarkiska dualismer (Kamjou, 1998). Final 

Fantasy XI visar prov på detta på flera punkter, då datorspelet korsar många av dessa 

ovanstående gränser. Viktigt för någon form av identifikation med världen/spelmiljön är att 

spelaren trivs med hela dess virtuella verklighet. Detta bidrar till stor del interaktionen med 

andra spelare till, då detta samspel är en viktig del i spelets miljö. Utvecklingen av identitet 

knyts dessutom ofta an till olika personer/individer (Rørhaus, 1993). Som användare jämför 

spelaren sin identitet mot de gestalter vilka existerar i spelet samt de med de andra spelarna 

(se Fornäs, 1997). Vid denna form av identifikation är det omöjligt att inte identifiera sig med 

de miljöer, där både gestalterna i datorspelet och användarna av datorspelet befinner sig.  

 

I Final Fantasy XI har producenterna valt att befolka medeltida världar med kvinnor. Då det 

är ont om feminina hjältar i de historiska och uppdiktade medeltida miljöerna kan detta 

sceneri ses som främmande. Som åskådare av Final Fantasy XI miljön krävs att användaren 

modifierar någon del av den kontextuella förståelsen av det den ser och upplever. Den 

traditionella uppfattningen och förståelsen av fenomenet medeltid får stå tillbaka för en 

korrigerad medeltidsbild där kvinnan deltar på samma villkor som männen. Alternativt kan 

man tänka sig att bilden av kvinnan modifieras så att hon blir ytterligare en maskulin skepnad 

på en maskulin arena. Denna senare syn utgår alltså från antagandet att Final Fantasy XIs 

virtuella kvinna är uttryck för en heterosexuell narcissism, där avataren har en kärna av 

maskulinitet och ett yttre av femininitet. En männens cyborg endast skapad för självbeskådan. 

I enlighet med cyberteorin kan det därför diskuteras om Final Fantasy XIs virtuella kvinnor är 

kvinnor i egentlig bemärkelse. Att det är så pass många män som väljer att spela kvinnor som 

avatarer talar för det senare (Intervju 2, 2003, Wright, 2003), att onlinerollspelen trots allt 

attraherat fler kvinnor än de flesta tidigare datorspels genrer talar för det första (Graner Ray, 

2003).  

 

Subrahmanyan och Greenfield (1997) menar att de miljöer där datorspel oftast utspelas 

rimmar illa med kvinnors preferenser. Flickor föredrar att spela avatarer som är nära sig 
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själva, helst utifrån ett jagperspektiv. Här kommer faktorer som empati, identifikation och 

social närhet in (Subrahmanyan & Greenfield, 1997). Det är svårt att säga om en avatar i 

fantasy miljö rimmar illa med kvinnors preferenser. Dock kan sägas att jagperspektivet borde 

vara svårt att uppnå, dels då det endast är de mänskliga avatarerna som ligger nära kvinnans 

sociala verklighet och dels då Final Fantasy XI utspelas i en magisk medeltida miljö helt olik 

vår egen. 

Narrativ 

Final Fantasy XIs handling följer de genrepecifika konventioner som förknippas med 

datorrollspel. Dessa konventioner styr till stor del hur berättelsestrukturen är utformad i 

datorspelet (Söderbergh Widding, 1997). För att skapa ett sammanhang i den komplexa 

virtuella värld spelaren konfronteras med krävs ett utarbetat narrativ. Datorspel kräver någon 

form av dramatisk utgångspunkt för att förklara för användaren var handlingen utspelar sig 

(Crawford, 2003). Den dramatiska kontexten i datorspelet presenteras genom en inledande 

filmisk sekvens, förmedlad genom animation och narrativ gudalik mansröst. Denna sekvens 

visar den dramatiska utgångspunkt där datorspelet äger rum. Liknande filmiska inslag har en 

tendens att skilja sig grafiskt från övrig interiör i datorspelet (Crawford, 2003). Denna teknik 

används även i Final Fantasy XI, där dessa sekvenser är av en helt annan kvalitet. Enlig 

Crawford (2003) kan dock denna del av narrativet ses som liggandes utanför datorspelets 

kontext och som endast en utsmyckning av spelet. Vad det gäller Final Fantasy XI skulle 

detta delvis kunna stämma, då handlingen utvecklas under tidens gång samt då denna 

inledande narrativa sekvens endast är en fristående del i den virtuella verkligheten. Dock 

borde den inte ses som mindre viktigt för spelarens omdöme och uppfattning av spelet, då 

denna filmiska sekvens beskådas under den fas av spelandet då intresset hos användaren 

skapas. 

 

Väl inne i spelet förmedlas förprogrammerade uppdrag till användaren. Dessa uppdrag kan 

ses som den fortsatta berättelsestrukturen i spelet. Chris Crawford (2003) anser att 

datorrollspelen har lyckats återskapa en stor del av det ursprungliga rollspelandets aspekter, 

undantaget just berättelsestrukturerna som han menar blivit simplifierade och utan djup. 

Enligt Fanny är det denna komponent av spelandet som hon ser som den absolut viktigaste 

(Intervju 2, 2003). Att det ofta tar lång tid mellan att de berättelsebärande komponenterna 

visas, bidrar dock till att narrativet i spelet kan negligeras. Avataren måste avancera för att 

spelaren ska komma vidare in i handlingen och förmedlas nya uppdrag, vilket oftast är en 
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tidsödande process. Specifikt för denna berättelsestruktur är att den innehåller många olika 

förgreningar inom sig. Det finns en ingång i berättelsen, men berättelsen ta en mängd olika 

vägar och det finns ingen tydlig slutpunkt. Narrativet utvecklas i olika riktningar beroende på 

vilka val läsaren/spelaren gör (Murray, 1997). Med anledning av detta skapar användaren en 

egen plot vars innehåll kan variera mellan användare, framför allt då det är möjligt att själv 

påverka hur snabbt det narrativa i spelet utvecklas. Berättelserna vävs samman av samtliga 

händelser i narrativet, både de som presenteras explicit och de som är resultatet av åskådarens 

fria tolkning (Bordwell & Thompson, 2001). 

 

En central aspekt av narrativ i onlinerollspel är att spelaren (i det här fallet både spelaren och 

avataren) ständigt bygger upp samt utvecklar sina förmågor och färdigheter. Denna utveckling 

har enligt Crawford (2003) tenderat att bli mer och mer betydande på bekostnad av narrativets 

dramatik. I Final Fantasy XI leder detta utvecklande till att användaren finner egna 

individuella mål inom spelet för att prestera och komma vidare. Som nämnts tidigare är 

spelaren i vissa fall väl medveten om att andra spelare som de samarbetar med individuellt 

tilldelas samma uppdrag som man själv. Detta leder till att ploten i spelet förändras genom att 

ploten endast kan skapas och förändras genom interaktion med andra, vilket kan ses som en 

multiform berättelsestruktur (Murray, 1997). Trots denna vikt av interaktion med andra inom 

narrationen i spelet är själva spelets narrativ konstant. De miljöer och handlingar som spelaren 

presenteras för är oföränderliga, trots att ploten skapas utifrån interaktionen med andra. Final 

Fantasy XI söker, som många andra spel inom genren, att skapa interaktiv fiktion. Vilket i 

själva verket endast är en utveckling av en enkel historia. Precis som med alla andra datorspel 

är berättelsen konstant och innehåller inga moment där spelaren på något sätt kan förändra 

berättelsen. Detta trots att spelet i sig innehåller interaktiva moment (Crawford, 2003). 

Huvudmålet i Final Fantasy XI får användaren veta först när denna har kommit tillräckligt 

långt i utvecklingen och kommit att bli tillräckligt framgångsrik.  

Användare och användarmiljö 

Tidigare har det i undersökningen visats på att spelaren interagerar genom sin avatar och 

skapar en nära relation med sin avatar. Spelaren skapar intryck på andra användare genom 

avataren och förmedlar genom denna sin egna personliga identitet. Fanny har i spelet valt att 

vara man, då de feminina avatarerna i spelet inte motsvarar de roller hon kan identifiera sig 

med. I själva verket skulle Fanny vilja ha valet att bygga upp en avatar som såg ut och var 

som hon själv är (Intervju 2, 2003). Inom kultur i allmänhet förmedlas budskap om hur vi ska 
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vara, se ut och vad som är rätt eller fel. Den identitet individen har är inte given av självklara 

traditioner och normer, utan identitetsarbetet har kommit att bli ett individuellt projekt 

(Evenshaug & Hallen,1992). Idag ges individer möjlighet att prova ut egna roller och till och 

med kön inom de virtuella världarna (Kamjou, 1997). Identitetsutvecklingsprocessen avslutas 

aldrig, utan består av tillfälliga vilopunkter (Fornäs, 1997). I Final Fantasy XI och andra 

onlinerollspel är en av dessa orienteringspunkter till stor del interaktion med andra spelare. 

Denna interaktion bidrar till en viss föränderlighet inom spelet. Producenterna kan aldrig helt 

förutsäga eller kontrollera vad som äger rum i de virtuella världar de skapat, samtidigt som 

spelets linjära narrativ är konstant. Ett öppet rum skapas således för det fria utspelet av 

värderingar. Enligt Fanny är denna interaktion en av de mest centrala anledningarna till att 

onlinespelandet i Final Fantasy XI är en viktig del av hennes liv. Genom datorspelandet 

träffar Fanny människor med vilka hon kan diskutera olika aspekter av spelande och 

datorspel. Dessa kontakter söker hon genom olika nätverk och communities, vilka i många 

fall inte är direkt kopplade till spelen. Förutom detta innebär Fannys rollspelande att hon 

träffar många människor vilka även spelar datorbaserade rollspel, ofta just Final Fantasy XI 

(Intervju 2, 2003). Inom dessa användarmiljöer verkar mestadels män. Fanny har många 

gånger upplevt kommentarer kring att hon är kvinna och befinner sig på pojkarnas arena. 

Denna respons tycks dock variera, beroende på det sammanhang Fanny befinner sig. Inom 

spelvärlden menar Fanny att hon inte får utstå speciellt mycket kritik som kvinna. Dock sker 

denna kritik på arenorna runt omkring. Mycket av denna kritik bygger på att Fanny är kvinna 

och att hon som kvinna är mer eller mindre nybörjare på dessa arenor. Då faller det sig 

naturligt att hon inte kan vara lika bra som de som har mer erfarenhet på spelande av de 

specifika spelen. En situation som motsvarar de resonemang som bland annat Spender (1995) 

fört gällande kvinnors och mäns datorvana.  

 

Erfarenhetssystemet i Final Fantasy XI är uppbyggt så att spelaren inte väljer att spela med 

människor som är långt ifrån sin egen nivå. Spelet är till viss del individuellt då tillfälliga 

laguppställningarna skapas beroende på dels vilka spelare som är aktiva och dels vilka som är 

på samma nivå. Möjlighet ges därför för nybörjare att spela under förutsättningar som inte 

fungerar hämmande eller uppmanar till ständiga jämförelser med de mer erfarna spelarna. 

Fanny ser nybörjaraspekten och känslan av utanförskap som hennes starkaste drivkraft inom 

datorspelandet.  
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”Jag vet att jag kanske inte har den erfarenheten av teknik som många killar har. 
Så jag ligger automatiskt efter, men det betyder inte att jag ständigt vill höra det. 
Därför försöker jag ha koll på allt nytt som händer och på alla nya knep och 
sådant. Jag vill ju liksom vara lika bra och ha lika mycket koll som killarna.” 
(Intervju 2, 2003) 

Fanny skulle kunna ses som en Geekgirl då hon använder datorn och datorspelen som ett 

verktyg. Hon försöker ta makten över datorn/datorspelen trots att hon till viss del ser sig som 

en inkräktare på pojkarnas arena (Kamjou, 2002). Liksom en Riot Grrl vägrar hon att se sig 

som ett offer i det normativa samhället och strävar efter att göra någonting åt sin situation 

(Malm, Dagens Nyheter, 2001, Riot Grrls, 2003). Som kvinna och duktig spelare upplever 

Fanny att man får mer respekt då det finns mycket färre kvinnor än män som spelar och 

därmed inte så många som är riktigt bra (Intervju 2, 2003). 

 

Fanny är noga med att framhålla att hon inte låter datorspelandet ta över hela hennes liv. 

Denna aspekt tycks uppfattas något olika mellan könen (Intervju 2, 2003). Enligt Cassell och 

Jenkins (1998) visar flertalet studier på att pojkar dominerar datoranvändandet vid tidig ålder, 

fler pojkar väljer att leka med och utforska datorer och båda könen betraktar datorn som en 

pojkleksak. Något som sätter sin prägel på hur datorspelandet skiljer sig mellan kvinnor och 

män. 

”För killar är det mer legitimt att sitta och spela ett datorspel i flera timmar. 
Tjejer ska liksom bara inte göra det. Vi får inte lov att göra det. Tjejer har så 
mycket annat som de måste göra. Det är okej för killar att sätta sig ner och bara 
skita i allt, men det är inte okej för tjejer. På något sätt verkar det viktigare för 
tjejer att ha andra intressen än datorspel.” (Intervju 2, 2003) 

Fanny beskriver även hur komplicerat detta blir då datorspel naturligtvis är lika fascinerande 

och fängslande för kvinnor som för män. 

”När jag spelar Final Fantasy så är det så otroligt svårt att sluta. Det är så 
spännande hela tiden. Ibland känns det som att det är som en drog och man kan 
bara inte sluta. Det är helt omöjligt att släppa det spelet ur tankarna. Jag kan inte 
sluta leva i den världen på något sätt. Det är läskigt och nästan pinsamt att 
erkänna men så är det bara...” (Intervju 2, 2003) 

När Fanny talar om sitt spelande och om miljöerna runt omkring nämner hon ofta 

identifikationen och avatarens betydelse för spelets kontext. Som tidigare nämnts ser Fanny 

avataren delvis som en idol. Idoler har en tendens att fungera som orienteringspunkter i 
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identifikationsprocessen. Hos idolen finns det något som motsvarar den unges behov och en 

vilja att låna en annan persons utseende och uppträdande (Ganetz, 1991). Fanny beskriver 

detta: 

”De är som förebilder, som jag beundrar och ser upp till. Det är som om jag har 
idoler i spelet. Jag har ju idoler i verkligheten också, såsom folk som skapat de 
spel jag tycker mycket om, som Final Fantasy. Men det finns inget som kan 
jämföras med den idolverkan avatarerna i spelen har.” (Intervju 2, 2003)  

Fanny befinner sig i en form av fankultur och trots att idolerna är virtuella icke-fysiskt 

existerande varelser, så fungerar det kulturella kodex som inom vilken fankulturell yttring 

som helst. Idoler och förebilder väljs ut från repertoaren av massproducerad och 

massdistribuerad underhållning, för att sedan omarbetas de till en djupt njutningsbar, intensivt 

påtaglig populärkultur. En populärkultur som både liknar men samtidigt skiljer sig från 

kulturen som används av en mer alldaglig avatar av populär publik. Alla populärpubliker 

förbinder sig i varierande grad med varandra genom semiotisk produktivitet genom att 

producera meningar och njutningar som passar deras sociala situation (Fiske, 1992). I 

exemplet Final Fantasy XIs användarmiljö tar detta sig uttryck i form av semiotisk och 

textuell produktion av debattinlägg, diskussionsforum, meningsutbytande med andra fans etc. 

Den uttrycksfulla produktionen skapas via användandet och spridningen av det ovanstående 

(Intervju 2, 2003). Fankulturen definieras genom denna produktion och distribution via 

fansen. Kunskap är en faktor som avgör vilka som får vara med i gemenskapen och vilka som 

får stå utanför (Fiske, 1992). Inom Final Fantasy XIs användarmiljö är den sociala 

gemenskapen en betydande faktor då det även inom spelet är viktigt att sprida sina egna ord 

och åsikter. Det är även viktigt inom Final Fantasy XIs fankultur att skapa sig ett namn. I 

Final Fantasy XI är det dock avataren som kan ses som användarens smeknamn. De attribut 

avataren bär, den spelstil spelaren använder och det namn spelaren väljer fungerar alla i någon 

grad som signal för spelarens preferenser, smak och läggning. Samtidigt utgör avataren en 

närvaro i och ett avtryck på den virtuella värld inom vilken den befinner sig. Likt 

graffitikulturen är avataren den ”tag” genom vilken spelaren syns. När avataren utvecklas, 

finns hopp om att den virtuella djungeltrumman ljuder och ryktet sprids. Via skärmdumpar 

och chatsignaturer tillåts sedan avataren, och därmed spelaren, ta steget ut ur den virtuella 

världen och in i den subkulturella gemenskapen som råder mellan spelare.  
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5.3 Vilken målgrupp vänder sig spelet till 

Detta kapitel behandlar de båda datorspelens målgrupp. Målgruppen har vid denna analys 

både omfattat den målgrupp som producenten av spelet riktat sig till och den målgrupp vi 

härlett genom vår studie (Bergströms, 2001). Vi har tittat på den målgrupp som traditionellt 

hör till denna genre. Vi har analyserat relationen mellan målgruppen och avatar, gränssnitt 

och spelmiljö. Slutligen diskuterar vi hur målgruppens kulturella kodex tolkas, sett utifrån 

narrativ och användarmiljön. 

5.3.1 Counter Strikes målgrupp 

Genre 

Spelvärlden har länge riktat sig direkt till pojkar och unga män. Detta ger männen ett 

försprång till datorer, IT och datorspel (Kamjou, 1997). Liksom actiongenren i allmänhet 

vänder sig Counter Strike till män. Miljöer och sammanhang där spelet utspelar sig riktar sig 

till maskulina användare. Vår informant Cissi har svårt att tro att producenterna har haft en 

enda tanke på att kvinnor ska spela Counter Strike och hon känner sig definitivt inte tilltalad i 

spelets kontext (Intervju 1, 2003). 

Avatar 

I Counter Strike är samtliga avatarer män. Utifrån resonemang kring identifikation i datorspel 

skulle detta bidra till att identifikationen hos kvinnor är näst intill obefintlig. Dock ges 

kvinnor möjlighet att klä sig i ett annat kön och på så vis komma undan den fysiska kroppen, 

och istället nå den maskulina kroppslösheten. I Counter Strike är det genom avatarens ögon 

användaren manipulerar världen. Således kan den feminina användaren agera i spelet utan att 

fundera över att hon representeras av en manskropp. Problematiken med identifikationen med 

seendet är dock enligt Metz att vi för att kunna identifiera oss med blick och seende även 

måste kunna identifiera oss den kropp vilken är blickens bärare (Söderbergh Widding, 1997). 

Detta leder till en hel del problematik i ett spel som Counter Strike då det kön användaren 

måste identifiera sig med är maskulint. Enligt Cissi är det ett tvådimensionellt problem, då 

hon både skulle vilja att det fanns kvinnor som avatarer samtidigt som dessa troligtvis skulle 

finnas för att tilltala män. Dessa kvinnor skulle hon inte kunna stå ut med och som följd 

tvingas ta avstånd från spelet (Intervju 1, 2003). Utifrån detta resonemang kan sägas att 

identiteten blir skild från den fysiska, könsbestämda kroppen (Kamjou, 1998), trots att det 

inom spelet enbart existerar män. Avataren i Counter Strike kan sakna betydelse för vissa 
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användare i en spelsession vilket ger att genusproblematiken på ett sätt åsidosätts. Samtidigt 

finns det inget i spelet som utgör ett direkt tilltal till kvinnor som användare. Frånvaron av 

sexism är enligt detta resonemang alltså inte nödvändigtvis samma sak som närvaron av ett 

genusmedvetande. 

Gränssnitt 

Valet av gränssnitt i Counter Strike visar att producenternas målgrupp är vana 

datoranvändare. Strukturen i gränssnittet liknar den struktur vilken används inom det 

traditionella systemet, vilka grundar sig på kulturella stereotyper och har utformats av män för 

att med hänsyn till vissa standarder (Laurel, 1997). Counter Strike, där gränssnittet följer 

dessa konventioner är därmed utformat utifrån mäns standard. Gränssnittet utgör dock en liten 

del av spelet och behöver inte utesluta kvinnor som användare (Intervju 1, 2003). 

Spelmiljö 

Counter Strike utspelar sig i en ytterst våldsam spelmiljö. Målet är att döda och undvika att bli 

dödad. Våld är en central ingrediens i de flesta datorspel och det är en spridd uppfattning att 

våld i spel är en av de viktigaste anledningarna till varför flickor ogillar datorspel (Graner Ray 

2003). Traditionellt sett har teknik i allmänhet, och datorspel i synnerhet, tillhört ett maskulint 

område. Detta kan bero på att de flesta av de tekniker som används i människors vardag 

ursprungligen ofta kommer från den arketypiskt maskulina militära världen (Kamjou, 1997), 

där även Counter Strike har sin utgångspunkt. Detta skulle innebära att Counter Strikes miljö 

inte alls talar till kvinnor, utan snarare är kvinnofrånvändande. Subrahmanyan och Greenfield 

(1997) menar att kvinnor vill ha erfarenheter där de kan göra emotionella och sociala 

upptäckter som de kan applicera på deras egna liv. I Counter Strike finns det definitivt inte 

mycket som kvinnor skulle kunna applicera på deras egna liv, då hela spelmiljön har 

utgångspunkt i en militärisk och maskulin kontext. 

Narrativ 

I Counter Strikes miljö förstår användaren att spelet främst vänder sig till män, då samtliga 

röster är mansröster, inklusive den egna rösten. Spelets narrativa del är av så liten betydelse 

att det är svårt att utröna vem detta narrativ vänder sig till. Det som kan sägas är dock att 

själva storyn i spelet endast bygger på våldsamma händelser och utspelar sig i en ytterst 

militant miljö, vilket inte på något sätt kan ses som ett aktivt tilltal till kvinnor som användare. 
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Användare och användarmiljö 

Counter Strike bjuder på många olika sätt att skapa kulturell tillhörighet inom 

användarmiljön. Först finns chatten som både kan öppna för kulturell delaktighet och 

kulturellt utanförskap, något som kan påverka huruvida en användare attraheras av spelet eller 

inte. Dels finns de möjligheter som LAN-spelandet för med sig. Då LAN-spel kräver 

relationer mellan människor utanför den virtuella världen är denna form av gemenskap 

föremål för alla de socialiseringsmekanismer som styr vår normala, icke-virtuella, vardag. Till 

sist skapar även alla de communities och webbsajter vilka vänder sig till Counter Strikes 

användare en gemenskap. Även här finns dock hot om utanförskap, då det krävs förkunskaper 

om spelet för att känna tillhörighet. Det är således lätt att applicera subkulturbegreppet på 

Counter Strikes användarmiljö (se t.ex. Fornäs, 1984, Lindberg & Sernhede, 1984, Sernhede, 

1995). Subkulturella grupper utvecklar egna värderingar, symboler, koder och egna 

förförståelse vilka verkar som en isolerande helhet. (Sernhede, 1995) Sett till att själva spelet 

är ett spel med så många maskulina attribut är det svårt att känna sig tilltalad som kvinna. Då 

spelet bygger på ett konstant narrativ, en opåverkbar miljö och oföränderliga avatarer är dessa 

tendenser också konstanta. Attityden på arenorna runt omkring datorspelet skulle däremot ha 

större möjligheter att förändras trots att själva spelet är rent kvinnofrånvändande (Intervju 1, 

2003). Intervjun med Cissi visar dock att många av de användare som är män inte vill ha med 

kvinnor med följd att utanförskapet på arenorna runt omkring ökar. 

“Jag tror att vissa killar känner sig hotade och inte vill ha med tjejer. Gå och 
sminka er eller vad det nu är ni gör tänker de. Låt oss ha vår grej i fred! Så var 
det säkert till en början inom datorspelsvärlden också.” (Intervju 1, 2003) 

Då spelmarknaden marknadsför spel till pojkar och flickor enligt traditionella stereotyper och 

inte skapar spel som är inkluderande för alla användare, kommer de gamla stereotyperna att 

reproduceras (Cassell & Jenkins, 1998). Ett resonemang som är giltigt både för spelet och 

användarmiljön. Då det endast är maskulina, militanta män inom Counter Strike, kan det vara 

dessa stereotyper som reproduceras bland användarna. Cissi tror dock inte att det skulle lösa 

något om producenterna skulle ha skapat feminina avatarer, då dessa med all säkerhet skulle 

komma att bli översexualiserade och därmed inte locka mer kvinnor som användare eller 

förändra de könsstereotyper vilka spelet redan reproducerar. Det skulle snarare innebära att 

män skulle spela kvinnokaraktärer i allt större utsträckning och det skulle enbart förstärka alla 

fördomar (Intervju 1, 2003).  
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Cissi är noga med att framhålla att hon inte låter datorspelandet ta över hela hennes liv och att 

hon har andra meningsbärande sysselsättningar i livet (Intervju 1, 2003). Flertalet studier visar 

på att pojkar dominerar datoranvändandet vid tidig ålder, fler pojkar väljer att leka med och 

utforska datorer. Något som sätter sin prägel på hur datorspelandet skiljer sig mellan kvinnor 

och män (Cassell & Jenkins, 1998).  

”Tjejer och killar förväntas göra olika saker. Killar ska redan från början syssla 
med teknik och dator, och det krävs alltid mycket av en tjej att bryta dessa 
mönster. Det blir lite mera uppförsbacke att vara kvinna. Jag tror inte att det är 
olika mellan tjejer och killar egentligen. Killar är bättre på detta med datorspel 
säger många. Möjligtvis är de bättre att koncentrera sig på en sak. Eller jag tror 
snarare att det är så att killar ges möjlighet att koncentrera sig på en sak, medan 
tjejer måste vara duktiga på allt. Vi tjejer får inte lov att vara fokuserade på en 
enda sak utan vi måste göra allt och förväntas vara duktiga.” (Intervju 1, 2003) 

5.3.2 Vem vänder sig Final Fantasy XI till? 

Genre 

Den traditionella målgrupp onlinerollspelen vänder sig till är människor vilka har ett intresse i 

fantasy eller science fiction. Datorspelsvärlden i allmänhet har riktat sig direkt till pojkar/unga 

män och ser pojkar som sin naturliga målgrupp sedan en lång tid tillbaka (Cassell & Jenkins, 

1998, Kamjou, 1997). Då onlinespelen är en relativt ny företeelse som hämtat inspiration från 

flera olika områden är svårt att säga vilken målgrupp producenterna till onlinespel främst 

riktar sig till. Vi menar dock att de är ute efter användare från stora delar av världen med en 

rad olika preferenser och att de i Final Fantasys IX fall inte kan ses som direkt 

kvinnofrånvändande. Vissa detaljer i spelet pekar snarare på motsatsen. I vår analys har vi 

kunnat se att Final Fantasy XI vänder sig till främst till tre olika grupper av människor med 

olika preferenser. Dessa är datorspelare, vilka tidigare spelat liknande spel och har 

erfarenheter från andra spel med inslag av bland annat våld etc., chat-intresserade, då detta är 

ett viktigt inslag i spelet, och Sims-spelaren (se Sims, 1998), vilka har vana av att vårda en 

avatar och strävar efter att nå bästa möjliga miljö för avataren. Dessa tre olika målgrupper kan 

ses som könsoberoende och har i de två senaste fallen en hög andel kvinnor som utövare.  

Avatar 

Då avataren och dess attribut skapas av spelaren öppnar detta för att spelet tilltalar både män 

och kvinnor. Då spelaren får en stark koppling och relation till sin avatar betyder avataren 

mycket för spelarens identifikation med spelet och dess kontext. Enligt Subrahmanyan och 
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Greenfield (1997) föredrar flickor att spela karaktärer som är nära sig själva, helst utifrån ett 

jagperspektiv. I Final Fantasy XI växlar spelaren mellan att se med avatarens ögon och utifrån 

ett tredjepersonsperspektiv. Vår informant, Fanny, upplever det som jobbigt med hur kvinnor 

gestaltas inom spelet. Det som hon upplever som mest kvinnouteslutande är alla de barnsliga 

och fjolliga beteenden kvinnogestalterna ofta har (Intervju 2, 2003).  

”Det är ett måste att stänga av och inte tänka på hur kvinnorna ser ut, annars 
skulle det aldrig gå att spela ett enda datorspel. Själv har jag jättemycket emot att 
det ser ut som det gör, men jag kan förstå att producenterna är tvingade att 
främst vända sig till killar. Det är ju mest de som spelar, så det är självklart att 
producenterna riktar sig till just dem.” (Intervju 2, 2003) 

En strategi för att engagera kvinnor i datorspelandet är att, istället för att ändra miljö och 

innehåll, addera nya karaktärer till de befintliga genrerna och ge dessa karaktärer feminina 

kroppar. Det är i och med denna process som de översexualiserade protagonisterna har äntrat 

den virtuella scenen. I Final Fantasy XI är kvinnokaraktärerna inte så uppenbart sexualiserade 

i själva spelmiljön, starka sexuella övertoner är dock närvarande vid valet av avatar. Då denna 

sexualiserade bild finns närvarande vid spelarens första intryck är risken stor att kvinnor 

väljer att inte spela spelet eller möjligen att de i ökad utsträckning väljer att välja en man som 

protagonist. 

“Jag tror att många tjejer känner att då det är så här som tjejer ser ut i 
datorspelen, då har jag inget här att göra. Jag ser inte ut som dem och jag vill 
inte identifiera mig med dem. Det finns liksom inget inom den här branschen som 
egentligen passar oss. Så då avstår kanske många tjejer från att överhuvudtaget 
börja spela.” (Intervju, 2, 2003) 

Gränssnitt 

Gränssnittet i Final Fantasy XI utgör ett hinder för framförallt nybörjare. Då fler kvinnor än 

män är nybörjare (Spender, 1995), kan detta hinder även ses som uteslutande av många 

kvinnor. Män har ett naturligt försprång till datorer och teknik, då datorspelstillverkarna riktad 

sig direkt till denna målgrupp. Då även det senaste inom design och gränssnitt till stor del 

förmedlas genom datorspel, förstärks den maskulina atmosfären än mer. (Kamjou, 1997). 

Final Fantasy XI är inte ett undantag och det skulle därför kunna sägas att producenternas 

försök att nå kvinnor som användare motverkas av valet av gränssnitt. 
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Spelmiljö 

Utifrån de slutsatser vi kommit fram till utifrån sammanhangsanalysen kan sägas att Final 

Fantasy XI är ett mångfacetterat spel, vilket innehåller komponenter som kan ses som rent 

kvinnofrånvändande och andra som kan ses som direkt tilltal till kvinnor. Samarbetsaspekten 

lockar kvinnor som användare och är en betydande komponent i spelets miljö (se t.ex. 

Subrahmanyan & Greenfield, 1997). Den våldsamma miljön inom vilken Final Fantasy XI 

befinner sig är enligt vissa teorier inte tilltalande för kvinnor (se t.ex. Graner Ray, 2003). 

Detta skulle kunna leda till att kvinnor låter bli att spela datorspelet över huvudtaget. Det är 

svårt att veta hur det ser ut i praktiken och vilken målgrupp som har kommit att den bli den 

verkliga i Final Fantasy XI. När användaren befinner sig i spelmiljön är det svårt att veta 

vilket kön hon/han egentligen har. Dock kan sägas att våra spelsessioner talar för att det är 

ungefär hälften av avatarerna är kvinnor. Detta säger ingenting om vilket kön det är på 

användaren, då det inte behöver vara så att det är kvinnor som väljer att spela feminina 

avatarer. Enligt Fanny är det fler män än kvinnor som spelar Final Fantasy XI och många 

kvinnor som väljer att spela män, däribland hon själv (Intervju 2, 2003). Oavsett vilken den 

verkliga målgruppen har kommit att bli är det viktigt att inte förringa de vinstintressen 

producenterna har som utgångspunk i sin produktion. Dessa intressen leder ofta till 

marknaden och datorspelstillverkarna ser pojkar och män som sin naturliga målgrupp (Cassell 

& Jenkins, 1998), då datorspelsvärlden riktat sig direkt till pojkar och unga män (Kamjou, 

1997). 

Narrativ 

Då det i den inledande presentationen av spelet är en maskulin Gudsröst som leder 

användaren in i narrativet via en filmisksekvens, kan tilltalet sägas vara det samma som i det 

klassiska Hollywood dramat inom film. Detta tilltal är historiskt sett direkt riktat till män. I 

denna inledande del av narrativet förmedlas att en av två huvudkaraktärer blir tvungen att 

offra sitt liv. Karaktären som sätter livet till är kvinna medan karaktären som blir ofrivillig 

åskådare är man. Vi får därefter följa honom och beskåda när han bestämmer sig för att 

hämnas hennes död. Hela detta scenario leder till att det är mannen som är hjälte, trots att det 

är kvinnan som offrar sig. Det budskap som förmedlas konnoterar ett tilltal direkt riktat till 

den maskuline användaren. Vid presentationen av avatarerna förankrar producenterna 

könsstereotyperna ytterligare, vilket leder till att den feminina användaren hamnar i ett 

utanförskap. Väl inne i spelmiljön skapar användaren till stor del sin egna plot vilket leder till 

att det inledande narrativ som användaren tagit del av ses som sekundärt. 
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Användare och användarmiljö 

Final Fantasy XI skapar till viss del ett utanförskap för användare vilkas kunskaper om 

spelets genre är bristande. Final Fantasy XI bygger på att spelaren genom sin avatar måste 

prestera för att avancera, därför krävs det datorkunskaper för att nå framgång i spelet. 

Inom användarmiljö är det viktigt med gemenskap och att på olika arenor kunna ventilera sitt 

spelande. Denna gemenskap bygger på olika sociologiska komponenter och är viktig inom 

flera andra sysselsättningar än just datorspelande. Exempelvis så har Fanny andra intressen 

som kan sägas röra sig inom närliggande arenor och gemenskaper. Exempel på detta är 

liverollspel, ”penna och papper” –rollspel, singleplayer-rollspel och fantasylitteratur (Intervju 

2, 2003).  

 

Enligt Fanny är det mest män som spelar Final Fantasy XI och hon menar att hon som kvinna 

känner sig utestängd (Intervju 2, 2003). Framför allt då det i vissa fall kan ses som tydligt att 

producenterna främst vänder sig till den maskulina delen av befolkningen (se Kamjou, 1998). 

”Producenterna talar med ett kön och inte med en människa. Detta gör att man som kvinna 

känner sig utanför.” (Intervju 2, 2003)  

 

Mycket i användarmiljöerna omkring Final Fantasy XI skapas av användarna själva. Fanny 

berättar exempelvis att hon har varit med och skapat forum på olika chatsajter som enbart 

behandlar Final Fantasy XI (Intervju 2, 2003). Fankulturer bygger till stor del på att fansen 

skapar sina egna produktionssystem, distributionssystem och användararenor (Fiske, 1992). 

Så även inom de subkulturer där medlemmarna utvecklar egna värderingar, symboler och 

koder (Sernhede, 1995). Fanny anser sig till viss del verka inom en fankultur, då hon ser sig 

som ett fan av dels avatarer inom spelet och dels av producenterna vilka tillverkat spelet. 

Trots dessa egenproducerade och egenhändigt skapade arenor att röra sig inom, anser Fanny 

att mycket inom spelvärlden återspeglar användarmiljön runt omkring spelet. Här utgör Final 

Fantasy XI dock ett undantag.  

“Om man som tjej tycker att det är jobbigt med skillnader mellan hur killar och 
tjejer gestaltas är det svårt att inte känna sig som utesluten och som en minoritet, 
som är lite mindre värd, på arenorna runt omkring. I Final Fantasy lyckas jag 
dock glömma till skillnad från många andra spel.” (Intervju 2, 2003) 

Enligt Fanny skulle troligtvis fler kvinnor spela datorspel om det fanns någon form av 

feminitet i spelen och inte en feminitet vilken är skapad för män, av män. 
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6 Slutsatser och diskussion 

Det övergripande syftet med undersökningen har varit att utifrån ett genusperspektiv granska 

kvinnors relation till datorspelande, och mer specifikt kvinnors attityd till de datorspel de 

spelar. Det underliggande syftet har varit att utröna hur dessa kvinnors datorspelande relaterar 

till den egna identiteten samt hur denna identifikationsprocess bäst bör förstås. 

 

De genusrelaterade betydelser vi har ansett oss kunna utläsa ur en deskriptiv och konnotativ 

förståelse av datorspelen präglas naturligtvis av vår förförståelse. Då utgångspunkten för 

undersökningen ligger det kvalitativa hermeneutiska perspektivet (se t.ex. Hartman 1993; 

Ejvegård 1996) är detta något som är oundvikligt. Kritik kan förstås ges gällande 

tillförlitligheten i undersökningen, då det säkerligen finns andra med en annan förförståelse än 

vår. Dock är det nödvändigt att, i en undersökning av denna karaktär, inta ett visst mått av 

subjektivitet, då det annars skulle vara svårt att finna några genusrelaterade betydelser i 

datorspelen överhuvudtaget. 

 

I Counter Strike och Final Fantasy XI har vi funnit en rad genusrelaterade betydelser. De 

båda datorspelen skiljer sig mycket åt sinsemellan men innehar även vissa likheter. Båda är 

onlinespel med stor vikt vid exempelvis våld, samarbete och kommunikation mellan olika 

användare. Counter Strike befinner sig inom actiongenren, vilken traditionellt främst vänder 

sig till män (Wright, 2003). Final Fantasy XI tillhör en datorrollspelsgenre, vilken kan sägas 

inte enbart vända sig till män, även om män utgör den primära målgruppen. För att kunna 

spela något av de båda datorspelen krävs stor datorvana, datorspelvana och erfarenhet av 

datorspel inom samma genre. Detta faktum utesluter till stor del ovana användare. Då kvinnor 

oftare än män är nybörjare i datorspel leder detta även till att många kvinnor utesluts från 

spelen (se Spender, 1995). 

 

I Counter Strike är alla avatarer militanta män. Möjligheten för kvinnors identifikation med 

spelet kan därför ses som begränsad. I Final Fantasy XI utvecklar spelaren själv en avatar 

genom olika val. Med denna avatar interagerar senare användaren i den virtuella världen. I 

Final Fantasy XI är valprocessen mellan de olika avatarerna jämställd mellan ras och kön. 

Processen konnoterar att femininitet och maskulinitet är fenomen som kan likställas vid 

fenomenen ras och kön. Sett ur detta perspektiv ges uttryck för en biologisk grundad hållning 

till kön i likhet med särartsfeministiskt tänkande (se Ambjörnsson, 1999; Holmberg, 1996; 
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Young, 2000). Kvinnorna i Final Fantasy XI är stundtals porträtterade som sexualiserade, 

halvnakna objekt och männen som handlingskraftiga hjältar (bl.a. konnoteras att den blonda 

mannen är norm i datorspelet). Dessa könsskillnader finns närvarande i många delar av 

datorspelet, bland annat vid presentation av avatarerna, vid avatarernas kommunikation med 

varandra samt vid skillnader i avatarernas kläder. Den viktigaste skillnaden i detta 

porträtterande, är att kvinnorna genom dess sexualisering gestaltas som beroende av den 

fysiska kroppen och därmed blir objektifierade (se Kamjou, 1998). Denna form av gestaltande 

kan och bör kanske ses som en strategi för kontroll av kvinnan (se Schleiner, 2000) och som 

ett mönster vilket tycks vara svårt att bryta inom datorspelsvärlden. 

 

Inom både Counter Strike och Final Fantasy XI använder man sig av en förstapersons 

projektion, där spelaren betraktar spelmiljön genom avatarens ögon. Denna form av 

perspektiv öppnar för identifikation då det ger spelaren ett alter ego. I Final Fantasy XI finns 

det möjlighet att växla mellan ett tredjepersons- och ett förstapersonsperspektiv. Detta ger 

möjligheter till olika sorters identifikation, vilket i sin tur öppnar upp för olika sorters 

spelande. Enligt Subrahmanyan och Greenfield (1997) föredrar kvinnor att spela ur ett 

jagperspektiv då de på detta sätt lättare kan göra emotionella upptäckter vilka kan appliceras 

på det egna livet. Alter ego-aspekten av spelandet har visat sig viktigt för båda informanterna 

men då med betoning på helt olika orsaker. (se nedan) 

 

I Counter Strike är gränssnittet simpelt, funktionellt, symmetriskt och militaristiskt. Det följer 

traditionella konventioner kring gränssnitt vilka historiskt sett riktas till män som användare. 

Då det saknas en manual till spelet krävs det kunskaper av liknande gränssnitt för att förstå 

strukturen, något som kvinnor oftast saknar (se t.ex. Spender, 1995). I Final Fantasy XI är 

gränssnittet mer komplext men även det bygger på traditionella stereotypa konventioner, med 

svåra funktioner som kräver lång inlärningstid. Gränssnittet är dock vackert utformat och 

väldesignat, vilket kan ses som ett försök att locka kvinnor som användare. Precis som inom 

genre och gränssnitt följer Counter Strikes spelmiljö en ytterst maskulin tradition då miljön 

kretsar kring militära anläggningar och våldsamma intriger. Denna våldsamma miljö är 

traditionellt maskulin. Även i Final Fantasy XI är våld fokus i spelmiljön. I spelet ges 

spelaren dock möjlighet till andra sysselsättningar än att utöva våld. Exempelvis ges det 

möjlighet att sköta om sin avatar och dess kringmiljö likt ett dockhushanterande, något många 

spelproducenter tycks anse vara ett typiskt tilltal till kvinnor som användare (se t.ex. Casell & 

Jenkins, 1998; Wright, 2003). Detta hanterande premieras dock inte av spelsystemet då våld 
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är det enda sättet för en karaktär att utvecklas inom de områden som är relevanta för 

handlingen. Med hänsyn till spelmiljö, avatar och gränssnitt visar Final Fantasy XI prov på en 

ambivalent hållning till genus och porträtterandet av kvinnor. Tendensen är den samma som 

inom många av de tidigare datorrollspelen och får ses som exempel på något outvecklade, 

men ändå uppriktiga försök till att nå kvinnor som marknad. 

 

De genusrelaterade betydelser våra huvudinformanter har sagt sig läsa in i datorspelandet och 

i datorspelen har bidragit till stora delar av vårt resultat. Vår informant för Counter Strike, 

Cissi, anser att det går att bortse från många genuskonnotationer i datorspelet, medan vår 

informant för Final Fantasy XI, Fanny, anser detta vara svårare. I Counter Strike befolkas den 

virtuella världen av enbart män, vilket Cissi anser vara av sekundär betydelse för de 

användare som är kvinnor, då avataren endast upplevs som ett redskap genom vilken ett mål 

ska uppnås. Cissi menar till och med att hon ser det som skönt att det saknas kvinnor i spelet 

då närvaron av kvinnor säkert skulle missbrukas av både producenter och spelare, med en än 

större närvaro av sexism och fördomar som följd. Cissi ser alltså frånvaron av kvinnor i spelet 

som en slags garant för att hon ska slippa spelindustrins stereotypa hantering av kvinnor och 

det feminina (Intervju 1, 2003). Vidare menar Cissi att avataren betyder ytterst lite då hon i 

stort sett aldrig behöver konfronteras med denna (Intervju 1, 2003). I Final Fantasy XI, är 

kvinnan ibland porträtterad som översexualiserat objekt, trots att mycket i spelet tyder på att 

producenterna sökt nå kvinnor som användare. Enligt Fanny motsvarar inte gestaltningen av 

de avatarer som är kvinnor i Final Fantasy XI något ideal som hon egentligen vill 

konfronteras med. Fanny menar att hon är tvungen att inte lägga ner för stor vikt vid hur 

kvinnorna porträtteras i datorspelet, då det inte skulle vara möjligt för henne att spela 

datorspel överhuvudtaget om hon gjorde det. Enligt Fanny bidrar gestaltandet av kvinnor som 

översexualiserade objekt till att verka uteslutande för många kvinnor, då man inte vill mäta 

sig med ouppnåeliga kvinnoideal (Intervju, 2, 2003). 

 

Den narrativa handlingen i Counter Strike är i stort sett obefintlig och de narrativa element 

som finns i spelet konnoterar ett direkt tilltal till män. Cissi menar att det narrativa som 

förmedlas i Counter Strike inte är av någon större betydelse, ”då det i alla fall bara går ut på 

att döda” (Intervju 1, 2003). Narrativet i Final Fantasy XI är både komplext och omfattande 

och skiljer sig därmed från narrativet i Counter Strike. I likhet med Counter Strike konnoterar 

den inledande filmiska presentationen i Final Fantasy XI ett tilltal direkt riktat till den 

maskuline användaren. Detta tilltal förändras dock då en viktig komponent i narrativet är det 
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individuella skapandet av handling. Till skillnad från Cissi menar Fanny att narrativet är en av 

de viktigaste aspekterna av ett datorspel (Intervju 2, 2003). I Final Fantasy XI presenteras de 

olika delmålen för användaren individuellt, men ställer ofta krav på interaktion och samarbete 

med andra spelare. Följaktligen är samarbete en viktig del av spelupplevelsen i Final Fantasy 

XI. Även i Counter Strike är denna aspekt av spelandet viktig. Syftet för samarbetet skiljer sig 

dock en aning då fokus i Counter Strike är att samla poäng och vinna, medan samarbetet i 

Final Fantasy XI leder till karaktärsutveckling och ett narrativt fortskridande. Detta krav på 

samarbete leder till att kommunikation är av stor vikt i de båda spelen. I Counter Strike sker 

kommunikationen med de övriga spelarna i de olika lagen, medan det i Final Fantasy XI dels 

sker en rollspelande kommunikation inom spelets kontext och dels en dialog mellan spelare. 

Enligt exempelvis Graner Ray (2003) och Subrahmanyan och Greenfield (1997) är samarbete 

och kommunikation viktiga komponenter för kvinnor i datorspelande. Både Counter Strike 

och Final Fantasy XI är beroende av det som sägs/skrivs i chatten inom datorspelet. I och med 

att den rollspelande aspekten och de möjligheter för experiment med identiteter som det ger, 

saknas i Counter Strikes dialog, är denna kommunikation mer föremål för de normer och 

sociologiska strukturer som styr den verklighet vilken spelaren befinner sig i. I och med de 

medier och tekniker som främst onlinespelandet för med sig ges dock användaren i större 

utsträckning möjlighet att korsa abstrakta gränser, så som mellan verklighet och fiktion. Det 

blir svårare att avgöra vilka normer och strukturer som styr vilka. De nya arenorna för 

identifikation öppnar möjligheter för nya gränsöverskridningar, vilka kan bidra till en radikal 

brytning (se Kamjou, 1998). Identifikationen och gränsöverskridningarna som kan ske inom 

Final Fantasy XIs virtuella värld, i form av experimenterande kring olika raser, kön och 

världar kan även till viss del uppnås i Counter Strike, men då främst kring experimenterandet 

runt fiktion och verklighet. Cyborgteorin bygger alltså på att gränserna mellan subjekten, 

deras kroppar och världen på ett drastiskt sätt ges nya gestaltningsformer (se Trojer, 2002). 

 

Mycket inom användarmiljön kring Counter Strike bygger på interaktion med andra 

användare och tävlan i olika lag. Både virtuell och fysisk gemenskap är viktiga aspekter av 

Counter Strike-spelandet och det finns många olika arenor för spelarna att verka inom. Cissi 

ser gemenskap och interaktion med andra som den viktigaste anledningen till varför hon 

spelar Counter Strike, till och med så viktig att hon medvetet förbiser alla de sexistiska 

konnotationer som finns närvarande i datorspelet (Intervju 1, 2003). I likhet med 

resonemanget om projektionens betydelse för jag-upplevelsen kan sägas att Cissi 

åstadkommer samma effekt genom att flytta spelarenan från den virtuella miljön till den 
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verkliga. På detta sätt åsidosätts även de genuskonnotationer, som finns i spelet, till förmån 

för det genusklimat som råder inom det verkliga livet.  

 

Vikten på gemenskap som spelandet av Counter Strike för med sig kan ses som ett 

subkulturellt fenomen (se t.ex. Sernhede, 1995). Medlemmarna använder sig av isolerande 

grepp som interna strategier för att utesluta oinvigda. Kommunikationen inom Counter Strike 

sker främst på Internet, där mycket av de stereotypa konventionerna tycks reproduceras. Då 

det mest är män och unga pojkar som spelar Counter Strike bidrar detta till att denna 

subkultur verkar isolerande för kvinnor. Cissi menar dock att attityden på arenorna runt 

omkring datorspelet skulle kunna ha möjligheter att förändra den närvarande attityden mot 

kvinnor (Intervju 1, 2003). Något som de pojkar och män som spelar datorspelet dock inte 

verkar eftersträva på något sätt. Cissi ger ett flertal exempel på hur hon isoleras inom 

användarmiljön på grund av att hon är kvinna. Detta beteende är ytterst vanligt inom 

subkulturer vilka främst skapas av män. 

 

Vissa kvinnor som spelar Counter Strike vill försöka förändra det patriarkala förhållningssätt 

som existerar inom spelets användarmiljö. Cissis mål var till en början att överbevisa det 

faktum att hon inte var så dålig på datorspel som alla tycktes tro bara för att hon är kvinna. 

Cissis inställning till Counter Strike har emellertid kommit att förändras över tiden då hon nu 

ser att hon nu har ett kall med sitt spelande (hur många spelande män har det?). Hon hoppas 

att genom sitt spelande påverka andra, främst kvinnor, och bidra till att fler kvinnor börjar 

spela datorspel. Cissi vägrar att se sig som ett offer i det normativa samhället och trivs med att 

påverka och framföra sina åsikter. Cissis strävan efter att förändra sin egen situation är ett 

typiskt Riot Grrls fenomen. Cissi har valt Counter Strike som objekt och Internet som arena 

för att motverka ett ojämlikt samhälle. Hos Fanny har vi inte lyckats uppmärksamma någon 

liknande tendens. Kanske beror detta på att Final Fantasy XI har kommit något längre i 

utvecklingen av en genusmässigt balanserad spelupplevelse. Fanny förnimmer trots detta 

känslan av utanförskap som en av hennes starkaste drivkrafter inom datorspelandet och som 

en central anledning till att hon började spela Final Fantasy XI (Intervju 2, 2003). Fanny 

skulle kunna ses som en geekgirl då hon försöker ta makten över datorn/datorspelen trots att 

hon till viss del ser sig som en inkräktare på pojkarnas arena (se Kamjou, 2002). Liksom Cissi 

vägrar hon att se sig som ett offer i det normativa samhället och strävar efter att göra 

någonting åt sin situation, trots att hon inte ser det som sitt kall att förändra samhället. 
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De aspekter av datorspelen som våra informanter identifierar sig med rör främst gemenskapen 

och interaktionen med andra spelare. Cissi anser att producenterna till Counter Strike inte har 

haft en tanke på att kvinnor ska spela Counter Strike och hon känner sig definitivt inte tilltalad 

av spelets kontext (Intervju 1, 2003). Fanny å andra sidan känner sig inte heller direkt tilltalad 

men anser trots detta att det finns ett visst appellerande till kvinnor som användare inom Final 

Fantasy XI. Fanny ser dock detta försök att få kvinnor attraherade av spelet som mindre 

lyckat. Dessutom menar hon att det är förståeligt att producenterna är tvingade att främst 

vända sig till killar då de utgör den största marknaden (Intervju 2, 2003). 

 

I Counter Strike förblir man användare och behåller sin identitet. Det är spelaren själv som 

går omkring i världen och relationen med avataren är den att spelaren lånar dennes ögon 

(Intervju 1, 2003). Identifikationen med seendet innebär att man måste kunna identifiera sig 

med den kropp vilken är blickens bärare, vilket i sin tur kan innebära en problematik då det 

handlar om identifikation med kön (se Söderbergh Widding, 1997). Detta leder till en hel del 

problematik i ett spel som Counter Strike då det kön användaren måste identifiera sig med är 

maskulint. I Final Fantasy XI blir identifikationen med blicken inte lika problematisk, då det 

där finns kvinnor som protagonister. Fanny berättar dock att hon i spelet valt att vara man, då 

de feminina avatarerna i spelet inte motsvarar de roller hon kan identifiera sig med (Intervju 

2, 2003). Hon menar att svårigheten att identifiera sig med den sexualiserade kvinnan är en av 

de största anledningarna till att det är så få kvinnor både i datorspelsmiljön och inom 

datorspelsbranschen (Intervju, 2, 2003). Intressant är att båda informanterna ser frånvaron av 

kvinnor som bättre än närvaron av översexualiserade kvinnor. De använder sig dock av olika 

strategier för att hantera detta problem, Cissi genom att spela datorspel som saknar 

kvinnokaraktärer och Fanny genom att undvika de kvinnokaraktärer som finns att tillgå. 

 

Final Fantasy XI bygger till stor del på användarens vilja till interaktion. Spelaren interagerar 

genom sin avatar, skapar intryck på andra användare och förmedlar genom denna sin 

personliga identitet. När Fanny talar om sitt spelande och om miljöerna runt omkring nämner 

hon ofta identifikationen och avatarens betydelse för spelets kontext. Fanny ser avataren 

delvis som en idol och hon berättar att hennes första ”stora kärlek” var en av avatarerna i en 

tidigare version av Final Fantasy (Intervju 2, 2003). Idoler har ofta en tendens att fungera 

som orienteringspunkter i identifikationsprocessen (se Ganetz, 1991) vilket kan leda till denna 

form av dyrkan. 
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Inom Final Fantasy XI finns det utrymme för ett fritt utspel av värderingar och interaktion. 

Samtidigt som det producenterna narrativt förmedlar är konstant, kan de aldrig helt förutsäga 

eller kontrollera vad som äger rum i de virtuella världar de skapat. Enligt Fanny är denna 

interaktion och det rum för fri åsiktsutövning som det för med sig en av de mest centrala 

anledningarna till att Final Fantasy XI är en viktig del av hennes liv. Genom datorspelandet i 

allmänhet och Final Fantasy XI i synnerhet träffar Fanny människor med vilka hon kan 

diskutera olika aspekter av datorspelande/datorspel och denna kommunikation blir en viktig 

del i hennes identifikationsprocesser (Intervju 2, 2003). Medan Fanny mestadels identifierar 

sig med olika komponenter och den del av användarmiljön som utspelar sig inom datorspelet 

tycks Cissi mestadels identifiera sig med användarmiljön runt omkring spelet. I Counter 

Strike-världen fungerar andra spelare som idoler, orienteringspunkter och 

identifikationsobjekt (Intervju 1, 2003). Cissis identifikation sker som sagt inte med själva 

datorspelet utan med spelandet och den subkulturella samvaron. Inom denna miljö verkar 

Cissi själv till stor del som en idol och som ett objekt för identifikation. Cissi menar dock att 

det som kvinna är krävande att stå i rampljuset och att hon får hon utstå mycket negativ kritik 

från män inom Counter Strike-kulturen. Något som hon menar inte direkt bidrar till att fler 

kvinnor söker sig till spelet (Intervju 1, 2003). Cissi kan sägas identifiera sig med en liten del 

av användarmiljön kring spelet då det i den större gemenskapen sprids en hel del fördomar 

och stereotypa värderingar kring kvinnor. Fanny stämmer in i detta resonemang då hon menar 

att hon som kvinna visserligen slipper kritik inom spelvärlden, men att negativ respons möter 

henne på arenorna runt omkring (Intervju 2, 2003). Denna negativa könsbundna respons från 

omgivningen och andra deltagare av gemenskapen utgör naturligtvis ett hinder för kvinnors 

möjlighet till identifikation, och därmed deras möjlighet till deltagande på samma villkor som 

män. 

 

Som användare av Counter Strike är det viktigt att skapa en identitet på webbsajter och andra 

arenor. Identiteten kan ligga ganska långt ifrån spelarens verkliga identitet. Enligt Cissi har 

spelaren en spelidentitet, vilken kan ses som en del i det vanliga livet samtidigt som det är en 

isolerad virtuell skapelse. Spelidentiteten skapas till stor del utifrån ett användarnamn 

(Intervju 1, 2003). Syftet med spelidentiteten är att synas på alla de arenor som är relaterade 

till den subkultur som är kopplad till Counter Strike. Spelarens ”nick” blir likt 

graffitikonstnärens ”tag” det redskap genom vilket spelaren kan kommunicera sina bedrifter 

och preferenser. Även inom Final Fantasy XIs fankultur är det viktigt att skapa sig ett namn. I 

spelet är det dock avataren som ses som spelarens ”nick”. De attribut avataren bär, den spelstil 
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spelaren använder och det namn spelaren väljer fungerar som signaler för spelarens 

preferenser. Även detta påminner om graffitikulturen, men det är karaktären som är ”taggen” 

genom vilken spelaren syns. 

 

Samtliga exempel ovan visar att datorspelens skapande och reproducerande av 

genusrelaterade konnotationer är komplicerat och mångfacetterat. Utan att undersöka spelens 

produktionsprocess är det givetvis omöjligt att säga vilka tankar kring genus som präglat 

skapandet av ett spel, samt i vilken grad som dessa tankar tillåtits komma till uttryck i den 

färdiga produkten. Den ambivalenta hållningen till genusmedvetenhet som spelen uppvisar 

bör också ses som en reflektion av samhällets polemiska hållning till genusfrågor i stort. Den 

varierande graden av genushänsyn inom framförallt Final Fantasy XI bör också ses mot 

bakgrund av att ett produktionsteam består av ett stort antal individer (de flesta unga män), 

där manusförfattare, grafiker och marknadsansvariga alla bidrar med sitt strå till stacken. Än 

mer komplicerat blir det när vi beaktar att datorspel är skapandet av en virtuell värld med en 

egen logik och historia, baserad på en idé med någon slags förankring i de erfarenheter som vi 

har. Denna virtuella värld kan rimligtvis förväntas innefatta samma orättvisor och ojämlikhet 

som dess förlaga. Jämlikhet mellan könen och t.ex. medeltida fantasy blir i förening en 

anakronism vilket kan göra att identifikation med spelet blir svår, både för kvinnor och män. 

En berättelse eller ett datorspel blir inte genusmedvetet eller jämlikt genom att radera de 

orättvisor och stereotyper som finns i samhället i dag eller i den miljö som spelet utgår ifrån. 

Detta uppnås istället först när genus problematiseras och behandlas som ett ämne med 

berättigat egenvärde. 

 

Både Cissi och Fanny är ytterst noga med att påpeka att de inte låter datorn och 

datorspelandet ta över deras liv. De framhäver vikten av att ha ett liv vid sidan av 

datorspelandet. De berättar om andra människor (främst killar) som har kommit att glömma 

bort sina liv, då de har låtit sig trollbindas av ett datorspel (Intervju 1, 2003; Intervju 2, 2003). 

Själva menar de att de aldrig skulle kunna låta detta ske. Främst Fanny beskriver hur 

komplicerat detta är då datorspel naturligtvis är lika fascinerande och fängslande för kvinnor 

som för män (Intervju 2, 2003). Kvinnor bör dock förhålla sig avhållsamma från att bli allt 

alltför hängivna en sysselsättning. Detta är intressant då dessa uppfattningar tycks vara 

bundna till det feminina, där kvinnan personliga intressen i större grad än hos männen ses som 

ett hot mot de mer husliga sysslorna. Precis som drag vilka premierades hos flickor under 
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1880-talet verkar kvinnor än idag leva under självuppoffringens, självförsakelsens och 

ansvarstagandets tyngd (se Bordo, 1993).  

”Tjejer och killar förväntas göra olika saker. Killar ska redan från början syssla 
med teknik och dator, och det krävs alltid mycket av en tjej att bryta dessa 
mönster. Det blir lite mera uppförsbacke att vara kvinna. /…/ Killar är bättre på 
detta med datorspel säger många. Möjligtvis är de bättre att koncentrera sig på 
en sak. Eller jag tror snarare att det är så att killar ges möjlighet att koncentrera 
sig på en sak, medan tjejer måste vara duktiga på allt. Vi tjejer får inte lov att 
vara fokuserade på en enda sak utan vi måste göra allt och förväntas vara 
duktiga.” (Intervju 1, 2003) 
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågeguide kvalitativa intervjuer: 

Vår undersökning behandlar kvinnor och datorspelande, och kommer att utmynna i en C-

uppsats inom ämnet Medieteknik vid Södertörns Högskola. Denna första intervju är relativt 

översiktlig och kommer att ske främst via mail. 

 

Det vore bra om de datorspel som nämns inte har blivit spelade alltför långt tillbaka i tiden, då 

de kommande djupare intervjuerna kommer att bygga på framförallt de datorspel som nämns i 

denna intervju. 

 

Vilka pc-datorspel du har spelat nyligen har du ansett vara bra? (Nämn helst fler än ett) 

Varför just dessa datorspel? 

Vilka genrer av datorspel uppskattar du? 

Varför föredrar du just dessa genrer? 
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Bilaga 2.  

 

Intervjufrågeguide etnografiska intervjuer: 

 

Namn, ålder? 

Hur ser dina familjeförhållanden ut? 

Hur kom du i kontakt med datorspel första gången? 

Hur länge har du spelat? 

Hur kom du i kontakt med Counter Strike/Final Fantasy XI? 

Vad fick dig att falla för just det spelet? 

Var det någon som introducerade dig i spelet? 

Hur kom du igång? 

Hur lärde du dig/kom in i spelandet? 

Vad är det som är bra med spelet? 

Vad är dina intressen? 

Har din familj någon roll i ditt spelintresse? 

Vad har du för framtidsvisioner inom spelandet? 

Vad är ditt mål med ditt spelande? 

Har du några förebilder inom spelandet? 

Hur är bra förebilder inom spelvärlden? Har könet någon betydelse? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

Hur ser det ut när du spelar? Var? När? Hur? 

Vem/vad tror du påverkar ditt spelande? 

Vad fick dig att börja spela? 

Några spel som påverkat dig speciellt? 

Vilken roll anser du dig ha i ditt umgänge inom spelvärlden? 

Påverkar du andra? 

Är du med i någon förening? Vad? Vilka?  

Vad är det viktigt för dig att analysera i ditt spelande? 

Verkar du på någon av de arenor som rör spelet? Var? Varför? 

Påverkar du andra genom ditt spelande?  

Söker du kontakter som har samma intresse som du? 

På vilket sätt kommer du i kontakt med andra som spelar? 
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Tävlar du? 

Är du med i någon klan? Berätta… 

Hur hittade du den? 

Vilka är med? 

Var brukar ni spela? 

Är du på LAN/har varit? 

Hur bemöts du som kvinna? 

Hur påverkar det din relation med andra spelare att du är kvinna och duktig? 

Upplever du att det är många kvinnor som spelar? Hur ser könsfördelningen ut?  

Ser du det som ett problem? 

Reflekterar du någonsin över feminint och maskulint inom spelandet? 

Finns det många kvinnor som spelar?  

Skiljer sig spelandet åt mellan män och kvinnor? Hur? 

Vad gör att du identifierar dig med ett spel? 

Hur upplever du att det bara är män i karaktärerna? 

Spelar det någon roll för dig att det endast är maskulina karaktärer i spelet? 

Skulle du vilja förändra detta? 

Tror du att det skulle tilltala fler kvinnor? 

Vem är du när du är i spelvärlden? 

Hur viktigt är det med spelmiljön runtomkring för ditt spelintresse? 

Är det svårt att vara kvinna och spela Counter Strike/Final Fantasy XI? 

Vad är det som attraherar dig inom den genre du mest spelar? 

Påverkar handlingen i spelet din uppfattning kring det? Eller spelar det ingen roll? 

Har du funderat på vad handlingen i spelet innebär, vad betyder den för dig? 

Har du mött någon särskild respons för att du är kvinna och spelar Counter Strike? 

Positiva, negativa? Inom spelet? 

Är det viktigt med communities etc. för ditt spelande? 

Var brukar du röra dig? 


