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This essay aims to examine how the synthetic non-human subjects, EDI and 

Legion, are constituted in terms of their bodies, gender, desire and emotion, 

in the gaming series Mass Effect. In a close-gaming method I also want to 

explore in which way the gamer can effect or even change the expressions 

of the body, gender, desire, and emotion made by the synthetic non-human 

subjects. In order to do this I use Judith Butlers and Sara Ahmeds queer 

theory, and Donna Haraways cyborg feminism. I concluded that EDI em-

braces her embodiments and is given a highly sexualized female body, 

being more of a woman than a machine. While Legion is rather embracing 

disembodiment and is given a non sexualized, androgynous male body, be-

ing more of a machine than a man. The gamer can decide whether EDI 

should have a romance with a human in the game or not, but the gamer 

cannot in the same way decide whether or not Legions and EDIs subject-

ivity will be recognized as human subjectivity or at least almost-human 

subjectivity.  
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Jag har väntat hela vintern och har nu äntligen fått Mass Effect 3 i mina händer. Framsidan 

täcks av den manliga Commander Shepard i full stridsmundering, redo att rädda världen. Jag 

öppnar snabbt förpackningen och vänder omslaget ut och in så att den kvinnliga Commander 

Shepard istället tittar på mig, redo att rädda världen. Mass Effect är ett rymdäventyr; i en 

framtid där universum befolkas av människor, rosa svävande geléklumpar, grod-, fågel- och 

reptilliknande arter, en blåhudad kvinnoart, tänkande robotar och allt däremellan.  

Spelindustrin har genom åren använt olika taktiker för att locka kvinnliga spelare. Från att 

göra spel som på ett könsstereotypt sätt vänder sig till flickor genom att handla om utseende 

och relationer till att placera hypersexualiserade hjältinnor i en annars maskulin spelkontext. 

Men spelindustrin har även gjort cross-gender games, spel som är tänkta att rikta sig till både 

kvinnor och män på samma gång.
1
 Mass Effect är ett sådant exempel; samtidigt som du ska 

rädda världen och döda utomjordingar kan du bygga relationer och inleda romanser med 

andra i besättningen, specialutforma och färga din rustning eller välja frisyr och hårfärg. Även 

om många spel nu uppmuntrar kvinnor och män att dela spelupplevelse så utgår fortfarande 

spelen i mångt och mycket från en könsdualistisk och stereotyp utgångspunkt. 

Trots att betydande feministisk och genusvetenskaplig spelforskning har gjorts så finns det 

mycket kvar att göra; speciellt i frågan om sexualitet och inte minst att kritiskt undersöka hur  

heterosexualitet verkar och naturaliseras.
2
 Då Mass Effect är ett rymdäventyr skriver trilogin 

även genremässigt in sig som science fiction, vilket har en historia av att undersöka och 

ifrågasätta det mänskliga subjektet och kopplingen mellan och särskiljandet av medvetande 

och kropp. Dock har mycket science fiction precis som datorspel haft en manlig, heterosexuell 

och västerländsk utgångspunkt. Feministisk science fiction har således fokuserat på den 

kulturella konstitutionen av genus, kön, begär, ras och förkroppsligande för att kunna demas-

kera det universella (vita, manliga, heterosexuella) subjektet.
3
 

Jag vill i denna uppsats att undersöka pojkrummet, ett rum av datorspel, rymd och blankt 

subjektskap och göra det till en plats där kvinnliga kroppar och röster kan andas, där de icke-

mänskliga-, eller mindre-än-mänskliga subjekt får en plats att existera. 

                                                 
1
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Uppsatsen syftar till att undersöka på vilka sätt kropp, genus, begär och känsla samverkar och 

konstituerar de syntetiska, icke-mänskliga subjekten i speltrilogin Mass Effect, med fokus på 

trilogins avslutande del Mass Effect 3. Genom en närspelande metod, där jag ställer två olika 

narrativa spelsätt mot varandra, ämnar jag att undersöka hur spelvärlden (det fiktiva inne-

hållet) påverkas av spelarens handlingar samt på vilka sätt dessa val och handlingar begränsas 

av spelstrukturen. Mina frågeställningar är:  

– Vad är det som kännetecknas som ”mänskligt” i spelet?  

– Vilka kroppar ges de icke-mänskliga subjekten i Mass Effect? Hur förhåller de sig till 

sina kroppar? 

– På vilka sätt påverkas de syntetiska, icke-mänskliga subjektens konstitution av genus, 

begär och känsla av spelarens val och handlingar?  

 

Uppsatsen är indelad i tre huvuddelar; Inledning, Analys och Avslutning. I uppsatsens första 

del redogör jag för syfte och frågeställningar, material, metod, teoretiska utgångspunkter samt 

för den tidigare forskning som jag kommer att använda i uppsatsen. Vidare har jag valt att 

tematiskt dela upp uppsatsens andra del i mänsklighet, förkroppsligande och legitimitet. I 

uppsatsen sista och avslutande del diskuterar jag mina slutsatser genom att återvända till syftet 

och frågeställningar. Jag för här även en kort reflexiv diskussion kring min egen roll som 

spelare och forskare samt ger förslag på fortsatt forskning.  

Mass Effect är ett episkt rymdäventyr som utspelar sig i en framtid där universum befolkas av 

en uppsjö olika arter och där intergalatisk diplomati och krigsföring är vardag. Dessvärre visar 

det sig att universum är fångad i ändlösa cykler där allt civiliserat liv utrotas vart femtio-

tusende år när de uråldriga maskinerna, the Reapers kommer för att skörda allt organiskt och 

syntetiskt liv som är tillräckligt ”utvecklat”.
4
 Spelets protagonist och spelarens avatar

5
 är 

människan Shepard som i speltrilogins avslutande del Mass Effect 3 skickas iväg från Jorden, 

efter att den nåtts av en fullskalig Reaper-attack, med uppdraget att skapa allianser och samla 

                                                 
4
 Utvecklat eller civiliserat liv är de arter och samhällen som kommit ”tillräckligt långt” i sin kulturella och 

teknologiska utveckling. I spelserien omnämns utvecklat eller civiliserat utan att problematiseras, vilket i sig 

skulle kunna utgöra en uppsats men eftersom jag saknar utrymme för denna diskussion kommer jag inte 

behandla det vidare i uppsatsen.  
5
 Avatar är spelarens ”spel-jag” och spelets narrativa huvudpersonen; det är alltså den du som spelare spelar som.  



 

 

så många styrkor som möjligt för att de gemensamt ska kunna återvända till Jorden och för-

göra the Reapers en gång för alla.  

I början av spelet ges spelaren möjlighet att definiera Shepards utseende såsom kön, hud-, 

ögon- och hårfärg samt frisyr och ansiktsdrag. I spelet kan du sedan byta civila kläder och 

specialdesigna din rymdrustning. För att få någon typ av regelbundenhet i materialet har jag 

valt att aldrig byta avatar eller gå tillbaka och ändra de val jag har gjort i första eller andra 

spelet. Min avatar, Jenna Shepard, är en mörkhyad kvinna med bruna ögon som i de två första 

spelen hade korta blonda lockar men som i tredje spelet rakade av dem och fick en snaggad 

hjässa.
6
 I min B-uppsats Sexualitetens gränser: En queerteoretisk semiotisk analys av Mass 

Effect 3 utgjordes mitt material av andra spelares upplagda YouTube-videor av Mass Effect 3. 

Den kvinnliga Shepard gestaltades då nästan uteslutande som vit, sminkad och med längre 

hår. Dels på grund av detta och dels på grund av den allmänt icke-existerande 

representationen av mörkhyade, osminkade snaggade kvinnliga protagonister i datorspel har 

jag valt dessa drag hos min avatar.  

I Mass Effect måste du som spelare ständigt göra aktiva val, oavsett om det är att välja hur 

ett samtal ska fortsätta eller bestämma om du helt ska utrota en annan art eller inte. Dessa 

beslut följer sedan med dig i det fortsatta spelandet och påverkar spelets fortsatta narrativ. Om 

du väljer att importera din karaktär från föregående spel följer de val som du gjorde i tidigare 

spel med in i det nya spelet. Detta innebär att den Shepard jag spelade som i Mass Effect (1) 

är densamma som jag spelar som i Mass Effect 3. De val som Shepard gjorde i första och 

andra spelet påverkar således vad som händer i det tredje.
7
 

Jag har valt att avgränsa mitt material genom att fokusera på robotkaraktärerna EDI och 

Legion. EDI är en förkortning för Enhanced Defence Intelligence och hon är Shepards skepp, 

Normandys, försvarsprogram. I andra spelet har inte EDI någon kropp, mer än skeppet hon 

befinner sig i, men i Mass Effect 3 tar hon över en människoliknande robotkropp. Legion är 

en robot av arten Geth, vilket är maskiner som arten Quarian byggde som billig arbetskraft. 

The Geth revolterade mot sina skapare när the Quarians försökte utrota dem efter att en Geth 

frågat ”Does this unit have a soul?” och därmed visat tecken på eget tänkande. Mass Effect 3 

kommer att utgöra mitt huvudsakliga material för denna uppsats eftersom det är i Mass Effect 

3 som relationen mellan människa och maskin blir tydligast och det är även i tredje spelet som 

gränsen mellan dessa explicit ifrågasätts och potentiellt suddas ut. Dock kommer jag att ta 

hänsyn till speltrilogins övergripande narrativ. 

                                                 
6
 För bild se Bilaga 1.  

7
 För att se vilka viktiga val som följt med min karaktär in i Mass Effect 3 se Bilaga 1.  



 

 

Jag har valt att skriva fram en skräddarsydd närspelande metod som är inspirerad av närläs-

ning, ludologi och representationsanalys och anammar de delar som är centrala från respek-

tive disciplin för att kunna uppnå uppsatsens syftet och svara på frågeställningarna. Jag 

kommer därför att inleda med en metodologiskt diskussionen kring forskningsfältet game 

studies. Därefter kommer jag att beskriva min insamlingsmetod samt föra en självreflexiv 

diskussion kring mina metodologiska val och kring min egen position som forskare och spel-

are. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för min analysmetod, närspelning.  

 

Spelforskningen är ett tvärvetenskapligt fält som endast har funnits i drygt tre decennier.
8
 

Detta gör att det saknas stabila och standardiserade kunskapsbaser som forskaren kan ta av-

stamp i, vilket ”ställer analytikern av datorspel och datorspelande inför ett antal problem vilka 

[hen] bör förhålla sig till”.
9
 Till en början bedrevs främst forskning där forskare applicerade 

metoder från andra discipliner, som litteraturvetenskap eller filmteori. Detta resulterade i att 

många forskare inte tog hänsyn till och beaktade de specifika egenskaperna och förutsättning-

arna hos det nya studieobjektet; spel.
10

 Under senare delen av nittiotalet började fältet game 

studies växa fram, vars mål var att genom en ny metodologi och en ökad känslighet för stu-

dieobjektet kunna studera spel på spelets egna villkor.
11

 Spelforskningens framväxt präglades 

dock av en dispyt mellan de som förespråkade ett ludologiskt perspektiv (läran om lekar och 

spel) och de som förespråkade ett narratologiskt perspektiv (studiet av berättande). Nu för 

tiden är dessa inriktningar inte lika starkt åtskilda utan delningen är nu snarare disciplinär och 

metodologisk.
12

  

Det finns främst två ingångar till spelanalys; antingen bygger analysen på de som spelar 

datorspel eller på spelen i sig.
13

 Espen Aarseth betonar dock vikten av att kombinera dessa 

ingångar för att få en så genomarbetad analys som möjligt, eftersom en forskare som inte har 

                                                 
8
 I referensen står det ”två årtionden” men texten är publicerad i original 2003. Aarseth, Espen, ”Forskning på 

spel: Metodologiska ansatser till spelanalys”, i Linderoth, Jonas (red.), Datorspelandets dynamik: lekar och 

roller i en digital kultur, Studentlitteratur, Lund, 2007a, s. 209. 
9
 Linderoth, Jonas (red.), Datorspelandets dynamik: lekar och roller i en digital kultur, Studentlitteratur, Lund, 

2007, s. 207. 
10

 Aarseth, 2007a, s. 209. 
11

 Linderoth, 2007a, s. 107.   
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 Sundén & Sveningsson, 2012, s. 8 ff. 
13

 Aarseth, 2007a, s. 224.  



 

 

förstahandserfarenhet av studieobjektet lätt kan dra felaktiga slutsatser, missförstå eller göra 

felaktiga beskrivningar av det.
14

  

 

Min analys kommer främst att bygga på mitt eget spelande. En spelares återberättande av ett 

spel är alltid en narrativ ”produkt av spelandet av ett spel, snarare än spelet i sig själv”.
15

 

Dock menar Aarseth att den humanistiska spelforskaren, genom sin textorienterade och när-

spelande metod ständigt försöker utesluta sin egen roll som spelare samtidigt som hen kon-

staterar att detta är omöjligt. Vidare menar han att detta inte är ett spelspecifikt problem då det 

även är en central del av textanalysen i övrigt.
16

 Det som främst skiljer textanalysen från spel-

analysen är spelets bokstavliga icke-linjära struktur.
17

 Både Jenny Sundén och Aarseth fram-

håller spelupplevelsens otroliga föränderlighet. Beroende på exempelvis spelstil kan olika 

spelare få nästintill väsenskilda upplevelser av samma spel.
18

 Då min insamlingsmetod består 

av min förstahandserfarenhet av Mass Effect är det alltså av största vikt att jag tydligt situerar 

mitt spelande och mina metodval.  

Aarseth menar att datorspel eller ”spel i virtuella miljöer” karaktäriseras av tre huvudsak-

liga dimensioner; spelandet, spelstrukturen och spelvärlden. Spelandet omfattar spelarens 

olika strategier, handlingar och motiv. Spelstrukturen inkluderar spelets regler, spelbarheten 

och reglerna för den simulerade modellen. Spelvärlden består av det fiktiva innehållet och 

utformningen av det fiktiva rummet.
19

 Min analys kommer att kombinera alla dimensionerna 

av spelet eftersom jag vill titta på hur spelvärlden (det fiktiva innehållet) påverkas av mina 

handlingar och val, det vill säga spelandet, samt på vilka sätt mina val och handlingar 

begränsas av spelstrukturen.  

Aarseth presenterar följande fem typer av spelare; socialiserare, översittare, tävlare, upp-

täckare och fuskare.
20

 Vidare menar han att dessa fem kategorier går att kombinera med olika 

grader av spelerfarenhet (nybörjare, temporör, erfaren) och spelengagemang (ytlig, måttlig, 
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 Aarseth, 2007a, s. 224. 
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 Björk, Staffan, ”Spelforskningens spelplan: En möjlig kärna för ett nytt kunskapsfält”, i Linderoth, Jonas 

(red.), Datorspelandets dynamik: lekar och roller i en digital kultur, Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 235. 
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 Aarseth, Espen, “I Fought the Law: Transgressive Play and The Implied Player”, Situated Play, Proceedings 

of DiGRA2007 Conference, 2007b, s. 131 ff. 
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 Aarseth, Espen, Cybertext: perspectives on ergodic literature, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 

Md., 1997, s. 2 ff. 
18

 Sundén, Jenny, ”Inte en babe: affekt, känsla och sexualitet i World of Warcraft”, Tidskrift för genusvetenskap, 

2010:4, 2010, s. 27 f. ; Aarseth, 2007a, s. 222 f.  
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 Aarseth, 2007a, s. 214 f. 
20

 De fyra första kategorierna har han hämtat från Richard Bartle medan den sista, fuskaren, har Aarseth lagt till 

själv. Ibid., s. 216 ff.   



 

 

partiellt slutförande, totalt slutförande, upprepat spelande, expertspelande och innovativt 

spelande).
21

 Jag är en erfaren och social spelare vilket betyder att jag fokuserar på att inter-

agera med och lära känna de andra spelkaraktärerna, i det här fallet spelets NPC:s.
22

 Genom 

att jag har spelat om samtliga spel upprepade gånger och spelat om vissa uppdrag upp till fem 

gånger har jag, med mina över 180 timmar i spelvärlden, blivit en erfaren spelare som ägnat 

mig åt både totalt slutförande och upprepat spelande. Det viktigaste metodvalet för min in-

samlingsmetod är dock att jag, i min undersökning har spelat om Mass Effect 3 på två olika 

sätt. Jag har ställt två olika interaktionstillvägagångssätt mot varandra för att kunna se vilka 

berättelser som de olika spelstilarna öppnar upp för. 

Den första spelstilen är en xeno- och teknofil spelstil vilket innebär att jag konsekvent 

valde interaktioner som främjade eller var till fördel för icke-mänskliga subjekt. Shepard ville 

då lära känna de andra karaktärerna och hon uppmuntrade EDIs och Jokers önskan att inleda 

en romans. När Shepard var tvungen att välja mellan att rädda syntetiskt liv eller organiskt liv 

valde hon att rädda det syntetiska livet. Om det fanns möjlighet att rädda båda gjorde hon det.  

Den andra spelstilen är en xeno- och teknofob spelstil vilket innebär att jag konsekvent 

valde de interaktioner som var till nackdel för, eller inte främjade icke-mänskliga subjekt. 

Shepard lärde inte känna de andra mer än nödvändigt och hon uppmuntrade inte på något sätt 

Jokers och EDIs romans, snarare tvärtom. Hon visade inte heller någon förståelse för EDI 

eller Legion och uppmuntrade dem inte att bli mer ”mänskliga” eftersom hon inte på något 

sätt vill likna dem. Om Shepard någon gång var tvungen att välja mellan att rädda syntetiskt 

liv eller organiskt liv valde hon alltid att rädda det organiska livet, specifikt det mänskliga.  

Nathan Dutton och Mia Consalvo rekommenderar att spelaren/forskaren antingen skriver 

av eller spelar in dialogerna i spelet.
23

 För att jag ska kunna gå tillbaka till mitt material har 

jag med hjälp av min bärbara dator spelat in mitt spelande vilket har gjort att jag kan 

återvända till de sekvenser som är relevanta för min analys. Hela spelprocessen är inspelad 

eftersom jag inte på förhand visste exakt vilka scener som var relevanta för min analys. Jag 

har, efter min materialinsamling, gått tillbaka till materialet och genom ett 

videoklippsprogram tagit ut de scener som varit relevanta för analysen. Jag har även under 

mitt spelande fört en speldagbok där jag har samlat såväl observationer och analys som 

förslag på vilka sekvenser som är intressanta för analysen. 
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 Aarseth, 2007a, s. 226. 
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 NPC är en förkortning på None-Player-Character, vilket är karaktärer som är datorstyrda.  
23

 Consalvo Mia & Dutton Nathan, “Game analysis: Developing a methodological toolkit for the qualitative 

study of games”, Game Studies, 6:1, 2006. 



 

 

Steve Malliet skriver i ”Adapting the Principles of Ludology to the Method of Video Game 

Content Analysis” att det är viktigt att forskaren redogör för vilken svårighetsgrad och vilka 

möjliga nedladdningsbara tillägg som hen använt sig av, samt på vilken konsol det har spelas 

på eftersom detta kan påverka spelets innehåll.
24

 Jag har spelat samtliga spel med lättaste 

svårighetsgraden på konsolen Play Station 3. Val av svårighetsgrad grundar sig på att jag 

snabbt vill kunna få tillgång till spelets narrativ. Till Mass Effect 3 används det nedladdnings-

bara tillägget Extended cut vilket förlänger slutscenen på spelet och ger mig bland annat till-

gång till en viktig monolog av EDI som annars hade saknats.  

Jag har valt en närspelande metod. Min metod är influerad av dekonstruktivistisk närläsning, 

representationsanalys och ludologi. Jag ämnar i detta avsnitt att dels redogöra för hur jag ser 

på mitt material och dels med hjälp av representationsanalys och ludologi skissa upp konkreta 

metodfrågor och en metod för denna uppsats.  

Närläsning som metod har sitt ursprung i nykritiken (New Criticism) som vänder sig mot 

tidigare litteraturvetenskaps betraktande av litteraturen som historiska dokument snarare än 

estetiska objekt.
25

 En närläsning är att studera texten med en närsynthet som ska bidra till en 

ökad förståelse för formen. Denna närsynthet grundar sig i ”föreställning om att läsningen av 

en text utgör ett möte mellan text och läsare, där läsarens uppgift är att leva sig in i textens 

tanke –och uttryckssätt– att låta texten tala”.
26

 Dekonstruktivismen har sedan vidareutvecklat 

närläsningen med fokus på att synliggöra ”textelement som ‟motsäger‟ varandra, och som 

visar hur alla texter bär spår i sig av andra texter”.
27

 Läsningen ses som en texthandling där 

det är ”läsarens möte med texten som avgör dess status i förhållande till verkligheten”.
28

 Tex-

ten ses som produktivitet och inte som produkten av en författares arbete.  

Det jag främst kommer att anamma från närläsningen är synen på mötet med texten, där 

jag är lika mycket medskapare till texten som en åskådare av den. Jag ämnar snarare att föra 

in en ”betydelseutvidgning i utrymmet mellan text och läsare”, i det här fallet mellan spel och 

spelare, än att försöka hitta någon ”inre mening”.
29

 Vidare kommer jag att betrakta spelet som 

                                                 
24

 Malliet, Steven, ”Adapting the Principles of Ludology to the Method of Video Game Content Analysis”, 

Game Studies, 7:1, 2007. 
25

 Culler, Jonathan, Litteraturteori: en mycket kort introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 142. 
26

 Nilsen, Kaj Berseth (red.), Att möta texten: litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv, Studentlitteratur, 

Lund, 1998, s. 23. 
27

 Ibid., s. 147. 
28

 Ibid., s. 41. 
29

 Ibid., s. 180.  



 

 

en hyper- eller cybertext, det vill säga: ”a machine for the production of variety of expres-

sion”.
30

 Det är alltså texter där de manipulerbara egenskaperna i berättarmediet är en essen-

tiell del av texthandlingen i en mer bokstavlig mening. 

Förenklat är representation meningsproduktion genom språk.
31

 Inom representationsanalys, 

speciellt inom semiotiken är det vanligt att en betraktar alla kulturella uttryck (litteratur, film, 

reklam, datorspel osv.) som texter uppbyggda av tecken. Dessa tecken får betydelse först när 

de kommunicerar med eller uttrycker idéer. För att kunna göra detta måste de kommunicera 

inom språkets gemensamma ramar.
32

 Men denna meningsproduktion är ingen spegling av 

verkligheten; lika mycket som tecknens mening skapas inom och av språket så skapar de 

också språket och reproduktionen av vilken mening tecken fylls med.
33

 Detta betyder dock 

inte att ett specifikt tecken alltid bär på samma betydelse, eller att det endast kan fyllas med 

en enda mening. Vad ett tecken betyder är beroende av vilka referensramar en utgår från.
34

 

Jag kommer att använda begreppet konnotation för att just synliggöra vilken mening olika 

tecken kan fyllas med.
35

  

Jag har valt att genom metodfrågor bryta ned mina inledande frågeställningar för att göra 

dem mer specifika och lättare att undersöka. Metodfrågorna kommer att hjälpa mig att kunna 

skriva fram en analys som inte bara tar hänsyn till spelets såväl ludologiska och respresenta-

tionsmässiga aspekter utan även för att kunna undersöka korrelationen mellan dem och på 

vilka sätt de inte bara är beroende av varandra utan även hur de förstärker och flyter in i var-

andra. De frågor jag kommer att ställa till mitt material är: Hur ser representationen av EDI 

och Legion ut? Hur ser de ut, hur rör de sig och hur låter de? Är meningsproduktionen snäv 

och stereotyp i sitt uttryck eller finns det utrymme för andra subversiva tolkningar?
36

 Jag 

kommer främst att använda dessa frågor för att undersöka vilka kroppar EDI och Legion ges 

men även hur de förhåller sig till sina kroppar och vilka genus och begär dessa kroppar gör.  
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Ludologi betyder läran om spel. Jag kommer därför att använda ludologi för att kunna ta hän-

syn till de spelspecifika elementen i Mass Effect. I skapandet av metodfrågor har Consalvos 

och Duttons artikel “Game analysis: Developing a methodological toolkit for the qualitative 

study of games” varit till stor hjälp för mig. De skapar i artikeln en metodmall som ska hjälpa 

spelforskare att analysera datorspelen systematiskt utan att förlora rörligheten och 

känsligheten som krävs.
37

 Eftersom jag vill undersöka hur spelarens val påverkar narrativet är 

det viktigt för mig att undersöka hur Shepard kan interagera med de andra karaktärerna i Mass 

Effect och vilka konsekvenser interaktionerna får. Vidare skriver de att genom att undersöka 

vilka interaktioner som är möjliga och vilka som utlämnas kan forskaren dra slutsatser kring 

huruvida kvinnor porträtteras som i ständigt behov av hjälp eller om spelet bygger på en 

heteronormativ föreställningsgrund.
38

  

De frågor jag kommer att ställa till mitt material är: Hur ser de möjliga interaktionerna ut? 

Är de begränsade? Har interaktionerna någon påverkan på spelets fiktiva innehåll? Vilken? 

Dessa frågor är viktiga för att se vilka gränser spelstrukturen sätter för föränderligheten i EDIs 

och Legions konstitution av genus, begär och känsla. Jag kommer att använda frågorna för att 

undersöka hur och om de syntetiska icke-mänskliga subjekten disciplinerar och anpassar sig 

efter spelarens vilja och handlingar men även vilka möjligheter till vilja och handling som 

spelaren ges.   

 

Jag vill i detta avsnitt främst skriva fram mina teoretiska utgångspunkter för att sedan ut-

veckla dem i och genom min analys. Därför kommer jag här i korthet att presentera de teore-

tiker och teoretiska begrepp som är viktiga för min analys. 

Jag kommer att ha en performativ syn på genus, kropp, begär och känsla; det vill säga att 

dessa är något en gör snarare än är. Dessa praktiker är inte heller något en gör ensam utan de 

görs alltid tillsammans med eller för någon annan, ”även om den andre är enbart imaginär”.
39

 

Detta kollektiva görande innebär alltså att vad som görs mot en också delvis påverkar ens 

möjligheter till fortlevnad som ett ”jag” och att detta ”jag” riskerar att göras ogjort ”när det 

inte längre inlemmar normen på ett sådant sätt att detta ‟jag‟ blir fullt erkännbart”.
40
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Judith Butler, som jag kommer att använda för att teoretisera genus, kropp och begär, be-

tonar dock att detta görande inte på något sätt är automatiskt eller mekaniskt utan att det sna-

rare är ”en praktik av improvisationer inom en scen av tvång”.
41

 Denna scen av tvång osynlig-

hetsgörs ständigt genom att den bygger på att upprätthålla de kulturella fiktioner som säger att 

polärt skilda genus och kön just inte är kulturella utan naturliga. Butler menar att en inte ska 

betrakta genus som en fast identitet utan snarare som bräcklig och föränderlig.
42

 Precis som 

genus är kroppen inte heller på något vis naturlig utan den är alltid märkt och formad i ”det 

sociala livets smältdegel”.
43

 Kroppen blir ett bärande begrepp i min analys då det är genom 

kroppen som genus och sexualitet blir blottade för andra.
44

 Det är även genom kroppen som 

känslor rör sig, fastnar i och smittar av sig på varandra i mötet med andra kroppar och obj-

ekt.
45

 

Sara Ahmeds queerteoretiska förståelse av känslor som performativa kommer i denna upp-

sats att användas för att historisera förståelsen av känslor och dess betydelse. För Ahmed är 

känslor något som dels färgas av historien och dels något som formar såväl individuella som 

kollektiva kroppar.
46

 Känslor är varken en enkel rörelse inifrån och ut eller utifrån och in; 

känslor finns inte i subjekt eller objekt utan produceras snarare som en effekt av rörelse.
47

 De 

rör sig mellan och genom kroppar och objekt, smittar av sig och halkar omkring i och runt 

oss.
48

 Vidare menar Ahmed att det är viktigt att undersöka hur känslor rör sig och opererar för 

att de visar hur makt formar ”the very surface of bodies as well as worlds”.
49

 Ahmed blir i 

denna uppsats en förlängning av Butlers teori då hon hjälper mig att synliggöra hur känslor, 

snarare än genus, kroppar och begär naturaliseras och opererar för att befästa normativa före-

ställningar om vad som är ett begripligt och erkänt subjekt inom ramen för ”en scen av 

tvång”. 

Vidare kommer jag att använda Butlers teoretiska begrepp den heterosexuella matrisen och 

heteronormativitet vilket är scenen av tvång. Begreppen syftar således på de system och 

strukturer som antar och tvingar in kvinnokroppar i femininitet och manskroppar i maskulini-

tet. Dessa kroppar antas förhålla sig dualistiskt till, samt begära varandra.
50

 Dock kommer jag 
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att se dessa begrepp som mer än ett resultat av en heterosexuell praktik; jag kommer att se det 

som en särskiljande struktur som styr vilka kroppar och existenser som blir levbara och er-

kända och vilka som inte blir det.
51

 Heteronormativitet blir ett viktigt verktyg för mig då jag 

vill undersöka om kroppar, genus och begär är stereotypa och normativa eller om det finns 

rum för subversiv performativitet, alltså performativitet som ”mobilisera[r] möjligheterna att 

skapa ‟subjekt‟ som inte bara överskrider gränserna för det kulturellt begripliga utan till och 

med vidgar dessa gränser”.
52

 

Slutligen kommer jag att använda Donna Haraway för att problematisera Butlers och 

Ahmeds humanistiska, människosubjektscentrerade position i relation till mitt material. Då 

Haraway i större utsträckning ifrågasätter själva idén om subjektet och dess såväl kroppsliga 

som mänskliga gränser. Jag hoppas med Haraway delvis kunna lösa den spänning som skapas 

mellan mitt material, där den mänskliga kroppen är långt ifrån det enda rummet för subjekt-

skap och min övriga teori där den mänskliga kroppen är en förutsättning för subjektet.  

Jag kommer att betrakta Donna Haraways cyborg som en potentiell subversiv position. 

Precis som Butler menar Haraway att varken genus, ras eller klass kan antas vara någon 

essentiell enhet. Det finns alltså ”ingenting i att vara ‟kvinna‟ som på ett naturligt sätt binder 

samman kvinnor”.
53

 Dock betonar Haraway vikten av allianser; ”koalition – samhörighet, inte 

identitet.”
54

 Vidare menar hon att vi i föreningen med djur och maskiner kan ”lära oss hur vi 

kan undvika att bli Människan, det vill säga förkroppsligandet av västerlandets logos”.
55

 Hon 

menar att cyborgen bör välkomna bruset och föroreningen, att ”fröjdas över de illegitima 

föreningarna mellan djur och maskin” eftersom dessa föreningar avslöjar illusionen av 

Mannen och Kvinnan och det givna begäret.
56

 Jag kommer därför att leta efter detta brus och 

förorening i Mass Effect och att se hur EDI och Legion förhåller sig till sina kroppar och sitt 

medvetande, om de skiljer dem åt eller om dessa begrepp ens är applicerbara på deras subjekt. 

Haraway kommer också att hjälpa mig att synliggöra hur huden, den mjuka och sårbara, inte 

bara är en plats där normativa föreställningar och scheman för begriplighet och erkännande 

ritas upp, utan även hur själva huden är en av förutsättningarna för begriplighet och 

erkännande. 
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Som jag nämnde i inledningen så har betydande genusvetenskaplig och feministisk spelforsk-

ning gjorts. Dock är det inte lika mycket spelforskning som specifikt har en queerteoretisk 

ingång. Jag kommer i denna uppsats främst använda två verk som är feministisk spelforskning 

och en antologi som behandlar cyberkultur och cyber/cyborgfeminism, men jag kommer även 

att använda Anja Hirdmans diskussion av pinuppan i Den ensamma fallosen.
57

  

Jenny Sundén och Malin Sveningsson vill i Gender and Sexuality in Online Game Cultures 

ta kvinnors passion för teknologi och spel på allvar. Boken ämnar inte endast att på ett rätt-

framt sätt konfrontera idén om att kvinnor skulle ha bristande teknologiska kunskaper eller en 

bristande passion för teknologi utan de vill även skapa ett rum för många fler möjliga 

kopplingar mellan femininitet, maskulinitet, sexualitet och teknologi.
58

 

Jag kommer även att använda mig av två kapitel i Hilde Corneliussens och Jill Walker 

Rettbergs antologi Digital Culture, Play, and Identity: a World of Warcraft Reader. Dels 

kommer jag att använda Corneliussens kapitel ”World of Warcraft as a Playground for 

Feminism” som syftar till att undersöka hur genus är konstituerat i den specifika spel-

världen.
59

 Corneliussen sätter i sin text in World of Warcraft, men också representationen av 

genus, sexualitet och kön i datorspel i en tydlig feministisk kontext. Jessica Langers kapitel  

”The Familiar and the Foreigen: Playing (Post) Colonialism in World of Warcraft” undersöker 

hur ras som kategori verkar i World of Warcraft som en särskiljande princip av det bekanta 

och det främmande.
60

 Jag kommer att använda ovan nämna verk för att kunna historisera den 

spelkontext som Mass Effect befinner sig i. Jag kommer även att använda Langers kapitel för 

att teoretisera ras på de ställen i analysen där ras, genus och sexualitet är så tätt sammankopp-

lade och där detta blir så avgörande för analysen att det inte går att bortse från.  

Jag kommer även att använda Mary Flanagans och Austin Booths antologi Reload: 

Rethinking Women + Cyberculture för att sätta min uppsats i en större genre- och teorimässig 

kontext.
61

 Antologin behandlar cyberkultur, science fiction, cyber- och cyborgfeminism vilket 

kommer att göra det möjligt för mig att även kunna historisera Mass Effect:s genremässiga 

dimension.   
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Jag har valt att dela in min analys efter följande teman: mänsklighet, förkroppsligande och 

legitimitet/begär. I analysens första del kommer jag att undersöka vilka begrepp och värden 

det mänskliga laddas med för att sedan undersöka hur dessa opererar och verkar i de icke-

mänskliga subjektens resa mot erkännande. I analysens andra del kommer jag att undersöka 

hur kroppen, som en yta för begär och disciplinering fungerar som en plats där de syntetiska 

icke-mänskliga subjekten kan omfamna eller ta avstånd från upplevelsen av att ha materiella 

kroppar. Jag kommer avslutningsvis i analysens sista del att undersöka hur gränserna för leg-

itimitet och begriplighet har ritats om och undersöka vad detta ges för betydelse i relation till 

EDI och Legions subjektskap.  

 

I Mass Effect finns en tydlig linje när objekt blir subjekt. Detta sker genom att karaktärerna 

börjar kallas för ”han” eller ”hon” istället för det tidigare pronomenet ”det”. Det som avgör 

om någon betecknas som ”han/hon” eller ”det” är om de som benämner dem betraktar dem 

som subjekt överhuvudtaget eller om de snarare ses som ett program, om än ett högteknol-

ogiskt utvecklat, högst intelligent program. Vad är det då som skiljer subjekt och objekt åt? 

För att komma fram till detta kommer jag i detta avsnitt att undersöka hur EDI och Legion går 

från att vara ”det” till att bli ”hon” och ”han”; Vad krävs för att de ska bli erkända som sub-

jekt av de mänskliga subjekten? Vidare kommer jag att undersöka vad som kännetecknar ”det 

mänskliga” och vad som skiljer maskin och människa åt i Mass Effect för att tydligare kunna 

utforska vad det är som krävs för att bli erkänd som ett mänskligt subjekt.  

 

I slutet av Mass Effect 3 behöver Shepard ta sig till och aktivera the Crucible för att kunna 

besegra the Reapers.
62

 Väl där möter Shepard the Catalyst. Det visar sig att Catalyst är den 

som kontrollerar the Reapers och att de är skapade för att bringa ordning i kaoset som följer 

av faktumet att skapelsen alltid kommer att göra uppror mot sin skapare.  
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We harvest advanced civilizations, leaving the younger ones alone. Just as we left your 

people alive the last time we were here. […] We helped them so they could make way 

for new life, storing the old life in Reaper form. 

 

När Shepard svarar: “I think we‟d rather keep our own form.” menar Catalyst att detta är 

omöjligt eftersom: ”Without us to stop it, synthetics would destroy all organics. We‟ve cre-

ated this cycle so that never happens.” Här ges spelaren valet att svara antingen: ”But you‟re 

taking away our future. Without a future, we have no hope. Without hope…we might as well 

be machines programmed to do what we‟re told.” eller: “The defining characteristic of org-

anic life is that we think for ourselves, make our own choices. You take that away, and we 

might as well be machines just like you.” Det som här alltså kännetecknar subjektskap, det 

som skiljer människa och maskin åt, är förmågan att känna hopp eller den fria viljan. Att inte 

vara människa eller ett erkänt subjekt är att sakna förmågan till känslor och att inte kunna 

fatta egna beslut. Butler skriver i Genus ogjort att: 

 

ibland är det just de begrepp som förlänar en del individer ”mänsklighet”, samma be-

grepp som berövar andra individer möjligheten att uppnå denna ställning, och som ska-

par en skillnad mellan det mänskliga och det mindre-än-mänskliga.
63

 

 

Hon betonar även att de begrepp som erkänner en som mänsklig är ”socialt artikulerade och 

föränderliga”.
64

 Detta blir kanske ännu tydligare i Mass Effect då de icke-mänskliga eller 

mindre-än-mänskliga subjekten inte ens besitter någon mänsklig kropp. Butler förutsätter trots 

allt en människokropp, om än fråntagen sin mänsklighet, medan subjekten i Mass Effect bok-

stavligen och kroppsligen inte är mänskliga. Detta skulle kunna tolkas som att skillnaden 

mellan icke-mänskliga och mänskliga subjekt inte endast skrivs på kroppen utan att skillnaden 

även i sin fulla utsträckning definierar kroppen.
65

 

Genom att beteckna vad som inte är mänskligt, som djur eller maskin, kan en samtidigt de-

finiera det mänskliga. För Aristoteles och Descartes var t.ex. förnuftet ett utmärkande drag för 

det mänskliga, något som andra djur saknade.
66

 För Marx var det snarare produktionen som 

skilde människa och djur åt.
67

 Men vad händer med det mänskliga när det inte längre är djur 

som vi ska skilja oss från, utan snarare maskiner, vars främsta egenskap är produktion och 

rationalitet? På samma sätt som förnuftet länge har varit förknippat med maskulinitet och i 
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vidare mening det mänskliga, har känsla länge varit förknippat med femininitet och i vidare 

mening också det ”mindre-än-mänskliga”. Sara Ahmed skriver i The Cultural Politics of 

Emotion att Darwin betraktade känslor som ett uttryck för primitivitet och djuriskhet, alltså 

något som snarare gör oss till mindre mänskliga än mer.
68

 Men i Mass Effect blir istället 

känsla och emotionella val, som går bortom kalkylmässiga beslut och som är tagna med 

hjärtat istället för hjärnan det utmärkande mänskliga draget. 

Denna tematik är återkommande i Shepards dialoger med de andra besättningsmedlemmar-

na. Ett exempel är när hon pratar med Garrus om att ta svåra beslut.
69

 När Garrus säger: 

”Suppose that‟s what it‟s going to take. The ruthless calculus of war. Ten billion people over 

here dies so twenty billion over there can live. Are we up for that? Are you?” kan Shepard 

svara: “If we reduce this war to arithmetic we are no better than the reapers.” Här blir det 

också tydligt att empati är något som kännetecknar det mänskliga.  

Vidare problematiseras i Mass Effect vilka individer som innefattas i det mänskliga. I Mass 

Effect görs en uppdelning mellan syntetiskt och organiskt liv snarare än mänskligt och 

djur/maskin. Detta betyder att vad vi menar med ”mänskliga subjekt” även innefattar andra 

arter såsom the Turian, the Asari eller the Salarian. Dock ges vissa arter mer auktoritet och 

hegemoni än andra i Mass Effect. De arter som är medlemmar i Citadels råd är de mest infly-

telserika och normerande arterna i universum, vilket är de ovan nämnda arterna samt männi-

skorna. Det är dock viktigt att påpeka att människorna får en plats i rådet först i slutet på 

andra spelet eftersom detta delvis inte gör människorna i Mass Effect till universums mitt-

punkt (trots att de utgör narrrativets mitt). Människorna blir en art av många.  

Då empati, fritt val och känsla är det som kännetecknar det mänskliga blir EDI och 

Legions resa mot att bli erkända subjekt en resa där de lär sig bli kännande varelser som gör 

saker för att de ”vill”; inte för att de är programmerade att göra det. Känslan och den fria 

viljan är även avgörande om EDI och Legion blir betraktade som ”det” eller ”han”/”hon”. 

Dock sker erkännandet av deras subjekt i olika steg, från icke- till mindre än- till mänskliga 

subjekt.  

 

EDI blir ett icke-mänskligt subjekt i slutet av Mass Effect 2 när hon börjar betecknas som 

”hon” istället för ”det”. I början av Mass Effect 2 när Shepard går ombord på det nya 
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romans med honom i Mass Effect 2. Se Bilaga 1.   



 

 

Normandy SR2 och hälsar på Joker är han överlycklig över det nya skeppet. När EDI, skep-

pets nya AI
70

 börjar prata säger Joker: ”And there‟s the downside. I liked the Normandy when 

she was beautiful and quiet. Now she‟s got this thing I don‟t want to talk about. It is like ship 

cancer.” När Shepard sedan frågar EDI om hennes relation med Joker svarar hon att det pro-

vocerar Joker att hon är installerad på ”hans skepp”. EDI ses som en “sak” som infekterat 

skeppet. Dock förändras detta efter att Joker gett EDI tillgång till hela sitt program.
71

 Joker 

går då inte bara från att beteckna EDI som ”hon” utan börjar även se henne som skeppet. När 

Shepard senare frågar EDI hur hon känner sig nu när hon har tillgång till hela sitt program och 

full tillgång till skeppet svarar EDI:  

 

It is difficult to put in terms you would understand. I am the Normandy now. It‟s sen-

sors are my eyes. It‟s armor, my skin. It‟s fusion plant, my heart. I am embodied in a 

way I have never experienced. Imagine if you‟d spent your entire life wearing gloves. 

One day someone takes them off. You can finally touch the world. Feel it. 

 

Först när EDI får en kropp som hon kan känna med och inte är lika hårt kontrollerad av en 

programkod går hon från att vara en ”sak” som infekterat skeppet till att vara en individ vars 

kropp är skeppet. Här kopplas tillgång till subjektskap tätt ihop med den kännande kroppen 

och kännandet i sin tur kräver en kropp. Ahmed menar att hur vi betraktar känslor är historiskt 

knutet till korrelationen mellan känsla, sinnesförnimmelse och kognition. Om en utgår från 

Humes eller Descartes blir känslor upplevelsen av kroppslig förändring. Ahmed menar dock 

att känslor formas i kontakten med objekt snarare än är orsakade av dessa, vilket leder till att 

känslor ”are not simply ‟in‟ the subject or the object”.
72

 Återigen förutsätter såväl Humes och 

Descartes som Ahmed att det kännande alltid har en kropp. I Mass Effect blir det dock tydligt 

att det är genom kroppen som känslor genereras och utan en kropp som kan generera ens 

känslor uteblir det som utmärker subjektet. Dock kommer inte kroppen per automatik med ett 

känsloliv. EDI kan förvisso känna världen genom sin metalliska hud men möjligheten till 

sinnesförnimmelse följs inte självklart av upplevda känslor.  

 När EDI fått sin nya människoliknande kropp kan Shepard välja att prata med henne om 

den. EDI betonar då att hon inte lämnat skeppskroppen till förmån för den nya kroppen utan 

att hon existerar i båda. Detta gör att EDI opererar och rör sig mellan och simultant i två olika 

kroppar. Den nya kroppen gör att resten av besättningen ser henne som ett mänskligare sub-

jekt. Torts att de kan nå henne var som helst i skeppet beskriver EDI hur de istället konse-
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kvent söker upp den nya kroppen: ”It‟s as if they wish to treat me as part of the crew. I am 

not, but this changes my perspective. I like it.” Som spelare kan du här fråga EDI vad hon 

menar med att hon ”tycker om det” varefter hon förklarar: ”I do not precisely enjoy something 

as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates 

positive feedback for me. I tell the organic crew that I „like‟ it. It is shorthand.” Här är också 

ett exempel på hur språket delvis formar och definierar känslan.
73

 När det inte existerar ett 

språk för att beskriva det hon känner måste hon anpassa upplevelsen av känslan till talet, 

vilket synliggör känslans performativitet. Butler menar att ”vår förmåga att existera som indi-

vider” är beroende av sociala normer.
74

 Det är även dessa normer som styr huruvida vi er-

känns som mänskliga subjekt eller inte. Vidare tar Butler avstamp i Jessica Benjamins forsk-

ning när hon diskuterar längtan efter erkännande:  

 

Erkännande är inte en handling man utför och det kan inte heller förstås bokstavligen 

som ett tillfälle när vi båda ‟ser‟ varandra och blir ‟sedda‟. Det sker genom kommuni-

kation, främst men inte uteslutande verbal, i vilken subjekten förändras i kraft av den 

kommunikativa praktik de är inbegripna i.
75

 

 

Vidare menar Butler att om de scheman för erkännande är de som gör en person gjord eller 

ogjord, då blir ”erkännande ett maktcentrum, genom vilket det mänskliga skapas och sär-

skiljs”.
76

 För att inte EDI ska bli än mer obegriplig eller än mindre erkänd i den subjekts-

position hon tillskansat sig anpassar hon sig efter de sociala verbala normerna som de hon 

talar med organiseras runt. På så vis blir hon också ”mänskligare” när hon genom språket di-

sciplinerar sig efter de normer som kräver begriplighet för erkännande. Men detta blir sam-

tidigt för Shepard en kollision med hennes normativa föreställning om vad som skiljer män-

niska och maskin åt. Människor ska genom tillgången till känslor inte vara maskin och maski-

ner ska inte ha känslor. I det fortsätta samtalet med EDI fortsätter hon att uttrycka sina upp-

levelser i termer av känslor och alla dessa gånger kan Shepard ifrågasätta EDI; när hon säger 

att hon är nyfiken på att undersöka den nya kroppens kapacitet frågar Shepard om en AI ens 

kan vara nyfiken; när EDI förklarar att hon kan omprogrammera och uppdatera sig själv 

frågar Shepard om det inte är farligt eller verkligen möjligt varpå EDI svarar: ”I am progra-

mmed to seek out and assimilate new information. In organic terms: I want to learn.” EDIs 

försök blir aldrig till fullo erkända; hennes metalliska röst och hud, hennes glänsande yta och 

små ”felande” rörelser avslöjar henne alltid.  
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Det fullständiga erkännandet av EDI som ett mänskligt koherent subjekt är högst beroende 

av spelarens val. I slutet av Mass Effect 3 när Shepard möter the Catalyst ges Shepard tre 

olika sätt att avsluta konflikten med the Reapers på. Hon kan välja att utrota allt syntetiskt liv, 

kontrollera det eller så kan hon välja ett tredje alternativ; syntes, vilket innebär att:  

 

Your organic energy, the essence of who and what you are, will be broken down and 

then disbursed. […] The energy of the Crucible, released in this way will alter the 

matrix of all organic life in the galaxy. Organics seek perfection through technology. 

Synthetics seek perfection through understanding. Organics will be perfected by inter-

grading fully the synthetic technology. Synthetics in turn will finally have full under-

standing of organics. 

 

Vidare menar the Catalyst att syntesen är det sista steget i evolutionen av allt liv. För att akti-

vera detta val måste Shepard välja mittenvägen och kasta sig ut i en stor stråle. Hennes hud, 

kött och ben löses upp i miljontals små gröna kuber. En explosion av grön energi sveper 

genom universum och alla organiska arter, alla maskiner och allt däremellan genomgår en 

metamorfos i kontakten med den gröna energin. Deras hud eller metall täcks av ett tunt skim-

rande mönster, likande det som skapas av de elektriska ledarna på ett kretskort och deras ögon 

blir lysande gröna. I det förlängda slutet berättar EDI:  

 

I am alive. All of us, synthetics and organics, have been changed. […] We can now live 

the lives we have wished for. Taking our first steps into a new and wonderful future 

where organics and synthetics can coexist peacefully. […] As the line between synthetic 

and organic disappears, we transcend mortality itself. […] And we will remember 

Shepard. Because of her I am alive, and I am not alone. 

 

Eftersom gränserna för det mänskliga och de icke-mänskliga subjekten, mellan djur, människa 

och maskin här helt har suddats ut sker den totala och illegitima förening mellan djur och 

maskin, den förorening och det brus som Haraway menar att cyborgen ska ”fröjdas över”.
77

 

Det som också understryker EDIs erkännande är orden: ”I am alive, and I am not alone.” Just 

att vara vid liv och inte påslagen blir här uttrycket för när EDI går från vara ogjord till att bli 

gjord.
78

 När förutsättningarna för normerna och de sociala artikulationerna för vad som 

kännetecknas som mänskligt helt sätts ur balans måste också erkännandets schema ritas om. 

Men det är inte endast gränsen för erkännande som förflyttats utan även EDI har förändrats; i 

mötet med den gröna energin ristades nya tecken på hennes kropp. Inom logiken för Mass 

Effects ram är det som fattas syntetiskt liv förståelse, specifikt för det organiska livets ”es-

sens”. Här blir det mänskliga simultant föränderligt och deterministiskt. Hur än EDI försökt 
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lära sig mänsklighet är det först när det mänskligas kärna flyter in i och sammansmälter med 

henne fysiskt som hon till fullo kan bli mänsklig. Rörelsen är således dubbel.  

Berättelsen om EDI och konstitutionen av hennes subjekt färgas och påverkas därför i allra 

högsta grad av de val spelaren gör, väljer spelaren att döda eller kontrollera det syntetiska 

livet blir rörelsen för EDIs subjektskap snarare bort från det mänskliga, eller till och med ett 

utplånande av subjektet än ett erkännande av det. Men oavsett vilket spelsätt jag valde slutade 

Shepards sista samtal med EDI på samma sätt. Trots Shepards försök att på ett eller annat sätt 

förklara för EDI att hon aldrig kan förstå människor eftersom hon endast är en robot tolkar 

EDI alltid detta på ett sådant sätt att hennes förståelse för det mänskliga ökar, och hon fort-

sätter att omprogrammera sig för att bli mer mänsklig. Oavsett spelstil säger EDI i slutet, 

innan slutstriden att: ”The Illusive Man
79

 ordered my creation years ago. Jeff was the one who 

allowed me to think for myself. But only now do I feel alive. That is your influence.” Samma 

uttryck som EDI använder när en väljer syntesen använder hon här, hon må hända vara en-

sam, men känner sig åtminstone vid liv.  

 

Legions resa mot att bli ett erkänt subjekt är betydligt mer koncentrerat och sker i betydligt 

färre steg än EDIs. Ända fram till Legion dör betecknas han av alla som ”det”. Ofta så sker 

också en betoning på just ”det” i talet om honom. Legion är en Geth, vilket är robotar som the 

Quarians byggde som billig arbetskraft. Från början var de standardmässiga maskiner men 

allteftersom the Quarians gjorde fler och fler uppdateringar och förbättringar blev the Geth 

alltmer intelligenta och när en av dem till slut ställde frågan: ”Does this unit have a soul?” för-

sökte the Quarians utrota dem. Maskinerna försvarade sig och drev till slut bort skaparna från 

deras hemplanet. Denna konflikt uppdagas i Mass Effect 3 och vid ett tillfälle tvingas Shepard 

bestämma vem som ska överleva.  

Fram till denna punkt har Legion gestaltats som förstående men mer eller mindre känslo-

lös. Ahmed menar att: ”The story of evolution is narrated not only as the story of the triumph 

of reason, but of the ability to control emotions, and to experience the „appropriate‟ emotions 

at different times and places.”
80

 Fram till strax innan Legions död har han varit kontrollerad 

och förnuftet personifierad. Men om Shepard väljer att utrota alla Geth vädjar Legion till 

Shepard genom att påpeka att the Geth endast handlat i självförsvar och ställer frågan: ”Do we 
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deserve death?” Därefter föreslår han ett sätt som kan göra så att: ”Each geth unit would be a 

true intelligence. We would be alive, and we could help you.” Om då Shepard förvägrar 

Legion denna möjlighet vädjar han ännu en gång: ”Please. This is not justice!” När Shepard 

vägrar hoppar Legion på henne i affekt. Utom sig av vrede och sorg vägrar Legion gå med på 

sitt folks öde: ”No. We will not allow you to decide our fate.” För att få bort Legion från 

Shepard hugger the Quarian Tali honom i ryggen.
81

 När Legion faller till marken säger Tali 

förlåt och Legion frågar: ”Tali‟Zorah, does this unit have…” varpå Tali bekräftar och erkän-

ner honom som ett subjekt.  

Det är alltså först efter hans död och efter hans handlande i affekt som Legion erkänns som 

ett subjekt och går från att bli kallad ”det” till att bli betecknad som ”han”. Ahmed skriver att: 

”lives have to be recognised as lives in order to be grieved.”
82

 Legion blir erkänd som subjekt 

lagom till hans sista andetag vilket också gör honom möjlig att sörja. Dock kan han aldrig, 

som EDI, bli erkänd som ett fullständigt mänskligt subjekt då han dör innan den totala sam-

manstrålningen av syntetiskt och organiskt liv potentiellt sker.  

 

Då Butler menar att det inte finns någon fördiskursiv kropp och att det är genom kroppen som 

genus och sexualitet blir blottade för andra är det av största vikt att undersöka hur kroppen 

fungerar och verkar i Mass Effect.
83

 Vidare är det viktigt att undersöka hur EDI och Legion 

förhåller sig till sina kroppar då deras existens inte är lika beroende av den materiella kroppen 

som människorna är av sin. Jag ska i detta avsnitt undersöka hur kroppen gestaltas och på 

vilka sätt den gestaltas olika för EDI och Legion. Vad ges deras kroppar för betydelse? 

I större delen av Mass Effect 2 har inte EDI någon större tillgång till en kropp, den kropp hon 

dock skulle kunna sägas ha är hon bortkopplad från. Shepard kan i Mass Effect 2 nå EDI i 

skeppet genom att söka upp plattformar som finns i nästan varje rum. När plattformen aktive-

ras dyker en avatar av EDI upp som bäst kan beskrivas som en blå Fia med knuff-pjäs. Hon 

saknar alltså till en början på alla sätt en människoliknande kropp. Men i början av Mass 

Effect 3, efter ett uppdrag som slutar med att Shepard tar med sig en robotkropp som är ur 

funktion på skeppet, dröjer det inte länge förrän EDI får den att fungera och tar över den.  
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EDIs nya kropp har övertydliga kvinnliga konnotationer. Shepard första möte med EDIs 

nya kropp sker när Shepard går för att undersöka rummet där EDIs program huvudsakligen är 

installerat efter att Normandys teknik krånglat och EDI blivit ”offline”. När dörren öppnas 

möts Shepard av ett rökmoln som EDI kommer ut ur. Sakta går hon emot Shepard och kam-

eran går från att visa kroppens nätta högklackade fötter till EDIs ansikte som bekräftar ett 

västerländskt skönhetsideal. Vidare visas hela EDIs nakna kropp som även den uppfyller den 

västerländska idén om skönhet. EDIs nya kropp har tydliga konnotationer till kvinnlighet och 

sexighet. Spelforskning har visat att kvinnliga spelkaraktärer i större utsträckning än manliga 

blir sexobjekt; de blir hypersexualiserade genom överdrivna kvinnliga former och genom att 

de har inga, eller nästan inga, kläder på sig.
84

  

Corneliussen menar att de hypersexualiserade kvinnliga karaktärerna låter spelaren bli en 

del av reproduktionen av en maskulin och heteronormativ kulturell föreställning om kvinnor 

som sexobjekt.
85

 EDIs kropp reproducerar minst sagt denna heteronormativa och sexistiska 

syn på kvinnokroppen men denna konnotation förstärks även genom att alla som möter EDI 

på ett eller annat sätt kommenterar hennes nya kropp. Exempelvis alltifrån: ”Nice body. Now 

you look like a sex bot instead of a sex toy.” och “A super-hot, sexy home. You take her on 

mission, I‟m going to be just little bit distracted.” till att få kommentarer som:  “Have you 

seen EDI‟s new body? … I just mean. It‟s amazing work of engineering. Elastic titanium-sili-

con polymers. Ultra-light harmonic-phased power cells. … And if she ever accidentally walks 

into a wall, there‟s just so much padding.“ eller som Joker säger när han sitter bredvid EDI i 

hennes nya kropp och Shepard frågar om EDI verkligen klarade att ta över den nya kroppen 

utan någon hjälp från honom: “If I knew EDI was going to install herself into a sexy robot 

body, do you honestly think I‟d be able to keep quiet about it?”  

EDIs kropp blir således en yta för begär, dock andras begär. Hennes kropp blir sexualise-

rad genom yta, verbal disciplinering och kameravinklar. Precis som Butler påpekar görs här 

inte genus eller ens kropp inom den egna kroppen utan görs i allra högsta grad i mötet med 

andra.
86

 Inte nog med att EDIs kropp, som är en virtuellt skapad kropp av någon med den 

uppenbara ambitionen att göra kroppen ”sexig”, så definieras kroppen dessutom ständigt av 

de andra karaktärerna i Mass Effect. Booth påpekar i Reload att kvinnliga cyborger i science 

fiction har en historia av att gestaltas som objekt och sexleksaker till sina skapare.
87
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Butler menar att kroppar är konstituerade som sociala fenomen och att de alltid har en 

offentlig dimension; trots ”att vi kämpar för rätten till våra kroppar, är själva kropparna vi 

kämpar för aldrig någonsin enbart våra egna.
88

 Kroppen och betydelsen den ges är alltså 

aldrig historielös eller utan kontext, utan alltid situerad.
89

 Enligt mig finns det således en tyd-

lig parallell mellan framställningen av pinuppan och EDI. Anja Hirdman skriver i Den 

ensamma fallosen att pinuppan under fyrtiotalet gick från att vara en del av en maskulin livs-

stil inriktad på konsumtion till att bli en ”patriotiskt symbol och den största amerikanska ‟pro-

war-figuren‟”.
90

 Pinuppan skulle beskådas och åtrås kollektivt för att befästa männens hetero-

sexuella identitet men pinuppan skulle även höja soldaternas stridsmoral och ”frammana sex-

uella känslor vilka inte [krävde] personlig njutning, utan [fick] sitt utlopp i militärisk hand-

ling, i krigspotens”.
91

 När EDI vill prata med Shepard i enrum frågar Shepard om detta beror 

på att Joker inte tycker om hennes nya kropp/plattform varpå EDI svarar: ”No, he approves. 

He wants me on the bridge, he says having me in visual range is important to his moral.” 

Detta ger tydliga konnotationer till syftet med pinuppan, speciellt om en betänker det faktum 

att de befinner sig i krig. Men det som också blir tydligt är att även om EDIs kropp är en yta 

för andras begär så är den inte på samma sätt en plats för romantiskt förhållande.  

Som både Corneliussen och Langer påpekar så hypersexualiseras och exotiseras kvinnorna 

i de monstruösa och icke-mänskliga arterna troll och orcher i World of Warcraft på samma 

sätt som icke-vita kvinnor har gjorts genom historien.
92

 Vidare menar Corneliussen att de 

kvinnliga orcherna och trollen har mer gemensamt med de kvinnliga människoliknande ras-

erna än med sina manliga motsvarigheter och att de ”seem to be beautified and feminized in 

ways that draw their visual appearance away from race and toward a more generic feminini-

ty”.
93

 Vidare skriver Corneliussen att de är mer kvinna än ras. Ett likande faktum påpekar 

även filmvetaren Claudia Springer som menar att cyborger i film eller litteratur ofta ges krop-

par med överdrivet kvinnliga eller manliga konnotationer vilket också förstärker ”the boun-

dary between genders even as those same narratives rely on the cyborg‟s transgression of 

other boundaries (such as between the human and machine) for much their narrative interest 

and energy”.
94

 Den kvinnliga roboten blir således mer kvinna än maskin genom olika rörelser. 

Men EDI är inte grotesk i den bemärkelse som trollen eller orcherna är, istället är EDI grotesk 
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i sin perfektion.  Veronica Hollinger menar i sin läsning av C.L. Moores novell ”No Woman 

Born”, vilket är berättelsen som dansören Deirde
 
vars mänskliga kropp ersätts med en metall-

kropp efter att den förstörts i en brand, att: 

 

The text consistently represents Deirdre within the tension of anxious oppositions. At 

various times she is either more human than ever or increasingly inhuman; more beauti-

ful than ever or increasingly grotesque; more in touch with her audience than ever or 

more and more withdrawn from humanity.
95

 

 

Vidare menar Hollinger att hon inte är monstruös för att hon är ful eller för att hon misslyckat 

i sitt femininitetsgörande utan snarare på grund av hennes perfekta, omänskliga skönhet och 

hennes förmåga att felfritt citera och imitera femininiteten.
96

 Precis som Deidre är EDI för 

vacker och för bra på att göra femininitet för att kunna tas som mänsklig.  

I Mass Effect gestaltas två olika typer av syntetiska icke-mänskliga subjekt, dels EDI som 

tydligt är kvinnlig och dels Legion/the Geth som gestaltas med en bredaxlad kropp och smal-

are midja/höft samt med en manlig röst. Jag menar att de kan läsas som om inte samma ras så 

åtminstone som samma art. EDI är den enda i sitt slag och alla Geth är likadana, alltså alla har 

manliga konnotationer och det de båda har gemensamt är att de är högteknologiska robotar. 

Vidare visar EDI och Legion också vid flertalet tillfällen att de känner samhörighet med var-

andra. Exempelvis kan Shepard välja om hon ska rädda the Quarians eller the Geth.
97

 Om 

Shepard väljer att rädda the Quarians blir the Geth helt utrotade. När Shepard sedan kommer 

tillbaka till Normandy är EDI mycket upprörd och när Joker försöker trösta henne genom att 

säga att han förstår hur hon känner svarar hon: ”That is unlikely Jeff, an entire species of 

synthetics has been utterly destroyed.” När Joker sedan menar att the Geth till skillnad från 

människorna valde att frivilligt jobba för the Reapers och att de därför fick skylla sig själva 

säger EDI: ”You are right Jeff, but that thought is not likely a comfort to Legion.” Det finns 

således en syskonskap mellan EDI och the Geth trots att den fysiska gestaltningen av dem 

tydligt skiljer sig åt; Legions kropp är betydligt mer monströs, på trollens och ochernas vis, än 

EDIs kropp. Detta gör att den enda representationen av en syntetisk kvinnokonnoterad kropp 

är en feminiserad och sexualiserad kropp medan den enda representationen av en syntetisk 

manskonnoterad kropp är en helt avsexualiserad kropp; en kropp som är mer maskin än man.  
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Ytterligare skiljer sig EDI och Legion åt i hur de förhåller sig till sina kroppar. EDI ser för-

kroppsligandet som värdefullt och som något som utökar upplevelsen av varat medan Legion 

snarare betraktar kroppen som ett förvaringsutrymme och transsportmedel för de miljontals 

program som utgör hans subjekt. Booth påpekar att detta är vanligt förekommande i science 

fiction och skriver att: ”Many female characters conceive of cyberspace not as an escape from 

or transcendence of embodiment, but precisely the opposite: as a means of enhancing or 

multiplying embodied experiences.”
98

  

Trots att Legion har en kropp är han inte och blir inte på något sätt definierad som kropp 

till skillnad från EDI. Butler menar att ”[d]et kulturella förknippandet av själ med manlighet 

och kropp med kvinnlighet är väl dokumenterad inom filosofins och feminismens områden”.
99

 

Vidare har även Mannen förknippats med självständighet och autonomi.
100

 Trots att EDI och 

Legion till viss mån befäster föreställningen om Kvinnan som kropp och Mannen som själ 

utmanar de samtidigt den. Legion avsäger sig sin kropp, dock är han och speciellt inte the 

Geth autonoma. I Mass Effect 2 förklarar Legion hur Geth är konstituerade: 

 

Each individual is equivalent to one of your virtual intelligence programs. Together, we 

form a single gestalt intellect. What you refer to as “Legion”. As individual programs, 

we are no more than your software. Only when we share data do we become more. […] 

A hub can run millions of geth in communion. If you destroy them, it is likely the num-

ber of heretics you killed was much higher than you imagined. 

 

Geth fungerar alltså bättre i grupp än själva och frågan om det överhuvudtaget finns något 

”själv” blir aktuell. Kroppen blir ingen kropp i den meningen att den på något vis hör till eller 

påverkar själen/medvetandet. Här befästs dels Descartes distinktion mellan kropp och själ, där 

dessa ses som åtskilda och dels utmanas den manliga positionen som autonom. Men the Geth 

kan också tolkas som en kritik av myten om det autonoma gudalika subjektet då de synliggör 

och reviderar denna illusion. Haraway skriver att ”vara En är att vara autonom, att vara mäk-

tig, att vara Gud; men att vara En är en illusion”.
101

 

Butler menar att dikotomin Kvinna/Man bygger på föreställningen om att Kvinna inte är 

Man och vice versa, förväntningarna på könet och genus skapas således i relationen mellan 

dem.
102

 Genom att EDI och Legion görs olika på så många sätt: kroppsligt, sexuellt, 
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konstitutionen av medvetande, deras koppling till kroppen m.m., befäster de myten om ett 

binärt genussystem, samtidigt som de i många andra avseenden utmanar gränsen för hetero-

normativitet.
103

 Samtidigt som myten om subjektet som en dualistisk plats för kropp och med-

vetande inte utmanas av Legion så dras den samtidigt till sin extrem. Han är, som EDI, inte 

endast dubbelt förkroppsligad utan snarare miljonfalt förkroppsligad samtidigt som han är helt 

fri från sin kropp. När en Geth kopplar upp sig mot huvudcentralen för deras program delas 

även alla kroppars erfarenheter och minnen. Haraway ställer frågan: ”Varför skulle våra krop-

par upphöra vid huden, eller i bästa fall inkludera andra varelser inkapslade av hud?”
104

 Och 

vad är det som säger att vårt medvetande, minnen och erfarenheter inte kan sträcka sig längre 

än vad som definieras som kroppens gräns? Både EDI och Legion utmanar på olika sätt tan-

ken om att medvetandet är ”fängslat” i kroppen och att kroppen slutar vid huden. De fläckas 

av och smittar andra kroppar, rör sig mellan och genom varandra.  

I Legions fall delar miljontals kroppar, medvetanden och program plats. Detta blir extra 

tydligt då Legion ständigt refererar till sig själv som ”vi” istället för ”jag”. Till och med org-

aniska kroppar kan inkluderas av the Geth consensus. Vid ett tillfälle i Mass Effect 3 måste 

Shepard ta sig in i det gemensamma medvetandet av the Geth. Eftersom medvetandet egent-

ligen inte är visuellt och egentligen inte styrs av samma ramar för begriplighet som männi-

skornas anpassar och gestaltar Legion deras medvetande på ett sådant sätt att det blir begrip-

ligt för Shepard. När Shepard kommer in i the Geth consensus frågar hon vad det är hon ser 

varpå Legion svarar: ”We installed filters to allow you to make visual sense of this server‟s 

data. Your mind perceives our world as something familiar.”  För att Shepard ska kunna 

finnas och agera i the Geth consensus måste det vara begripligt för henne. Detta skapar också 

en bokstavlig tolkning av Ahmeds påstående att kroppar, men även det vi ser och känner, tar 

formen av normer som tvingas på dem över tid.
105

 Detta synliggör även att språket, genom 

vilket vi förstår verkligheten, är performativt och att verkligheten är beroende och definieras 

av det språk vi har att tillgå, eller som Sundén beskriver: ”What we feel is tied to what we 

already know.”
106

 

EDI rör sig simultant i två kroppar, men man skulle också kunna säga att hon till viss del 

även delar kropp med Joker. Normandy som Joker styr, menar jag, fungerar som en förläng-

ning av hans kropp. I början av Mass Effect (1) berättar Joker att han lider av benskörhet vil-

ket gör att hans kropp är mycket känslig för belastning eller aktivitet men som pilot är Joker 
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som han uttrycker det själv: ”I‟m not good. I‟m not even great. I‟m the best damn helmsman 

in the Alliance fleet! […] Put the Normandy in my hands and I will make her dance for you.” 

Detta gör skeppet till en stor del av hur Joker identifierar sig själv, han är sig själv först ge-

nom skeppet. Skeppet blir en förlängning av hans subjekt och kropp. Haraway menar att svårt 

handikappade människor kan få “de intensivaste upplevelserna av den komplexa hybridise-

ringen med andra kommunikationsanordningar.”
107

 När Jokers kropp inte upphör vid huden 

utan fortsätter ut i skeppet blir EDI, vars kropp också är skeppet en del av honom. Detta blir 

extra tydligt strax efter att Joker har befriat EDI från blockeringarna i hennes programkod. 

När Shepard frågar Joker om han märkt att han börjat kalla EDI för ”hon” istället för ”det” 

frågar Joker EDI om han borde märkt detta varpå Joker, efter att hon svarat, vänder sig om till 

Shepard och säger: ”Looks like we haven‟t noticed anything.” Här går Joker, på ett likande 

sätt som Legion, från att omnämna sig själv som ”jag” till att bli ett unisont ”vi” med EDI.   

Haraway menar att de ”cyborger som befolkar feministisk science fiction gör statusen man 

eller kvinna, människa, artefakt, medlem av ras, individuell etnicitet eller kropp mycket pro-

blematiskt”.
108

 Mass Effect utmanar inte alla dessa kategorier jämbördigt utan ojämnt och är 

både subversivt och normbefästande på en och samma gång, precis som Langer menar att 

World of Warcraft simultant är rasistiskt och anti-rasistiskt.
109

 

 

Då Mass Effect utspelar sig långt in i framtiden kan en också förvänta sig att någon typ av 

utveckling eller förändring har skett, åt vilket håll den än har gått. Det går alltså inte att förut-

sätta att de normer och sociala praktiker är fullt desamma i Mass Effect som här och nu, även 

om spelet i sig är skapat inom nutidens rådande kontext. Därför kan en inte heller förutsätta 

att särskiljandet mellan det legitima och illegitima ser likadant ut i den virtuella värld och 

verklighet som Mass Effect målar upp. Jag ämnar därför i detta avsnitt att undersöka hur och 

om gränserna för legitimitet har förskjutits; Vad befinner sig i legitimitetens gränsland?  

 

I Mass Effect 3 har gränserna för legitimitet förflyttats så att den inneslutit samkönat begär, 

äktenskap och reproduktion men även i viss mån artöverskridande begär.
110

 Vissa artöverskri-
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dande begär ges mer legitimitet än andra men vad som är gemensamt för dem är att de alla är 

mellan organiska arter. Då Butler menar att ”[s]fären av legitima intima allianser upprättas 

genom skapandet och intensifierandet av regioner av illegitimitet” måste också nya gränser 

för legitimiteten ritas upp i Mass Effect 3. Begäret mellan människa och maskin befinner sig i 

legitimitetens gränsland, vilket romansen mellan EDI och Joker exemplifierar. I slutet på 

Mass Effect 2 skapas ett mycket intimt band mellan EDI och Joker där de till viss del sam-

mansmälter, vilket jag visade i föregående avsnitt. Denna täta och unisona interaktion som 

sker mellan Joker och EDI kan tolkas som det likhetsskapande Ahmed menar att par ofta gör 

då de börjar imitera varandras vanor och gester som en effekt av kontakt och begär.
111

 

Shepard kan i Mass Effect 2 ställa sig frågande till deras täta sammanlänkning genom att säga: 

”I think you‟re taking the human-machine interface a little far.” Joker betryggar då Shepard 

genom att säga: ”I‟m just having little fun with you, Commander. No need to get all ‟Un-

natural!‟ on me.” Varefter EDI inflikar att: “What Jeff and I are exhibiting is more a platonic 

symbiosis than hormonally-induced courtship behavior.” Butler skriver att: 

 

det som stör distinktionen mellan legitimitet och illegitimitet är sociala praktiker, när-

mare bestämt sexuella praktiker, som inte omedelbart framstår som enhetliga och sam-

manhängande i legitimitetens tillgängliga vokabulär.
112

 

 

En kärleksrelation mellan EDI och Joker i Mass Effect 2 blir obegriplig och omöjlig dels för 

att de inte uppfyller de stabila, binära genus och kön som begripligheten kräver, och dels på 

grund av EDIs kroppslighets totala obegriplighet som en yta för begär utifrån den heterosex-

uella matrisen.
113

 Här blir således EDIs och Jokers relation något som går att ifrågasätta, en 

obegriplighet som måste disciplineras. Jag menar att den romantiska relationen mellan EDI 

och Joker i Mass Effect 3 görs till en begriplig obegriplighet. Begäret mellan människa och 

maskin begripliggörs genom heterosexualitet, tvåsamhet samt av det faktum att det är en sex-

ualiserad kvinnorobotkropp med överdrivet feminina drag och en manskropp med skägg som 

emellanåt häver ur sig såväl rasistiska som sexistiska skämt som begär varandra. Men även 

genom att EDIs förkroppsligande genom skeppet, det som sammanbinder Joker och EDI, blir 

mindre framträdande i Mass Effect 3.  

Även det faktum att människa–maskin–romansen ligger utanför Shepards egna möjliga 

romanser skulle kunna ses som ett tecken på dess obegriplighet utifrån den heterosexuella 
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matrisen. Shepard är spelets avatar vilket gör att Shepard är den karaktär som spelaren, mer än 

någon annan, ska identifiera sig med. I förlängningen skulle en till och med kunna hävda att 

Shepards romanser även i viss mån är spelarens romanser.
114

 Spelet hindrar inte spelaren från 

att uppleva samkönat begär eller ens artöverskridande begär, även om spelstrukturen och den 

narrativa utformningen ser till så att ingen spelare ska ”råka” ingå en samkönad romans, spe-

ciellt inte en manlig sådan. Dock ges i alla fall möjligheten för Shepard och spelaren att inleda 

samkönade och eller artöverskridande romanser.
115

 Men i Mass Effect är det omöjligt för 

Shepard att inleda en romans med en maskin, trots att hon har två syntetiska icke-mänskliga 

subjekt i besättningen. Till skillnad från de samkönade romanserna, som Shepard kan undvika 

men inte ifrågasätta, är hela EDIs och Jokers romantiska relation beroende av Shepards er-

kännande där Shepard också ges möjligheten att ifrågasätta begäret i sig.  

Som Shepard kan spelaren som sagt bestämma om EDI och Joker ska inleda en romans 

eller inte, detta sker dock i två steg, först i ett samtal med EDI och sedan ett samtal med Joker. 

När Shepard är på Citadel kan hon prata med sina besättningsmedlemmar som är utplacerade 

på olika ställen i den jättelika rymdstationen. I första samtalet med EDI frågar hon Shepard 

hur en vet om någon är romantiskt intresserad av en, då hon misstänker att Joker är intresserad 

av henne. Spelaren ges då dialogvalen: ”Uh… the usual ones?” eller: ”Not touching that sub-

ject.” varpå Shepard antingen förklarar att det ofta märks genom att personen i fråga bjuder ut 

en, ger presenter eller spelar musik för en, eller hänvisar EDI till tidningar för råd. Längre in i 

konversationen kan spelaren välja att antingen avråda EDI från att försöka inleda en romans 

med Joker genom att säga: ”EDI, have you considered that maybe if you need this much help 

you‟re in over your head?” varefter EDI frågar om Shepard tror att hon är oförmögen att ha en 

romans med honom. Shepard svarar då att: “I‟m saying you weren‟t designed for every possi-

bility.” EDI rättar sig direkt efter detta när hon säger: “You are properly correct. […] I will no 

longer devote processing power to exploring the possibility.” 

Senare i Mass Effect 3 kan Shepard prata med Joker på Citadels bar. Joker frågar då 

Shepard vad hon tycker om honom och EDI varpå Shepard kan säga: ”Why not?” eller: ”Sure 

that‟s a good idea?” Om Shepard väljer det första alternativet börjar Joker räkna upp saker 

som gör att det inte är en bra idé, som risken för krossat hjärta, bäcken eller ben. Shepard 

behöver då övertala honom att det finns värre saker att oroa sig för och att Joker måste våga 

för att vinna, vilket resulterar i en romans mellan Joker och EDI. Om Shepard frågar om det 
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verkligen är en bra idé säger Joker istället: ”EDI is not Alliance personnel. There is no regula-

tion against dating a ships AI. I looked it up.” Shepard säger då: “Jeff, you have brittle bones, 

she‟s made of metal.” Joker håller med, om än motsträvigt och Joker och EDI inleder aldrig 

någon romantisk relation med varandra.   

Deras relation är således beroende av Shepards erkännande men också i vidare mening 

statens. Joker betonar även att relationen med EDI inte bryter mot några regelverk som ett 

argument för att det inte är något ”fel” på begäret. Butler ställer sig frågan: ”Vad vill genus?” 

Hon menar att detta inte är en så konstig fråga när en betänker det faktum att ”de sociala nor-

mer som utgör vår existens för med sig begär som inte härstammar från oss som individer” 

vidare menar hon att det hela blir ”ännu mer invecklad av det faktum att vår förmåga att exi-

stera som individer i grund och botten beror på dessa sociala normer”.
116

 Hon betonar även att 

erkännande och begär inom den hegelianska traditionen alltid är sammankopplade och att 

begär alltid ses som begär efter erkännande. Butler menar att erkännande blir ett maktcentrum 

eftersom om ”begär bland annat vill få erkännande, [vilket gör att] genus, i den mån som det 

levandegörs av begär, också [vill] få erkännande”.
117

 Om schemana för erkännande erkänner 

vissa typer av begär och genus är det också samma scheman som simultant förvägrar andra 

genus och begär erkännande.  

Det blir tydligt i Mass Effect att speciellt Joker, för att kunna leva ut sitt begär också behö-

ver erkännande. Det faktum att det inte finns några regler som hindrar eller förbjuder EDI och 

Jokers romans, menar jag, snarare beror på att deras begär ännu inte är påtänkt av ”staten”, det 

är ”ännu inte vare sig legitimt eller illegitimt, det har ännu inte blivit genomtänkt i legitimitet-

ens uttryckliga diskurs”.
118

 Men detta menar jag också skapar ett slags kryphål för deras begär 

i frågan som statens godkännande, inte godkännande eller erkännande i form av äktenskap 

och släktskap utan snarare i form av att inte bli kriminaliserat.  

Begäret mellan Joker och EDI är begär mellan en kvinnokropp och en manskropp. På detta 

sätt är det en heterosexuell praktik som inte vid första anblick borde verka subversivt. Men 

eftersom det är andra gränser som opererar och den heterosexuella praktiken inte bottnar i 

reproduktion eller ens mänskliga kroppar ges begäret subversiv potential. Butler skriver att: 

”[n]är bindande relationer inte längre går tillbaka till en heterosexuell fortplanting, då tenderar 

själva homologin mellan natur och kultur […] att undergrävas”.
119

 Dock menar jag att denna 

subversivitet även uppstår i gränsdragningen och korrelationen mellan incesttabut och tabut 
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mot rasblandning. I Genus ogjort diskuterar Butler Lévi-Strauss teori om att ”incesttabut är 

kulturens grund och att det kräver exogami, eller äktenskap utanför klanen”.
120

 Butler frågar 

sig om det inte måste finnas någon gräns för exogamin? Ska ”klanen” förstås i termer av ”en 

raspräglad föreställning om en kultur som bibehåller sin renhet genom att reglera sin överför-

barhet”.
121

 Således påbjuder incesttabut exogami, men samtidigt begränsas det också av tabut 

mot rasblandning. Butler skriver att:  

 

Inklämd mellan en obligatoriskt heterosexualitet och en förbjuden rasblandning, repro-

ducerar någonting som kallas kultur – och som är genomsyrad av den dominerande eur-

opeiska vithetens ängslan och identitet – sig själv i och som själva universaliteten.
122

 

 

Då ras, i fråga om hudfärg och etnicitet inom arten människa, eller ens till viss del inom orga-

niska arter över lag inte längre utgör gränsen för det legitima blir det inte heller svart eller vitt 

eller för den delen blått eller grönt som begränsar exogamin utan snarare sammansmältningen 

av metall och hud. Det subversiva i relationen ligger således inte i en heterosexuell praktik, 

den hittas snarare i det icke-reproduktiva faktumet och i utmanandet av tabut mot rasbland-

ning. Men deras begärs subversiva potential begränsas också av risken att bli totalt obegrip-

liga inom den heteronormativa diskursen. Då Butler menar att aktörskap är beroende av ”det 

faktum att jag är konstituerad av en social värld jag aldrig väljer”.
123

 Vidare menar hon att 

detta aktörskapet inte är omöjligt för att det är präglat av paradoxer, snarare blir paradoxen 

förutsättningen för dess möjlighet.
124

 För att relationen mellan EDI och Joker ska kunna få 

aktörskap och existera, på något sätt finna erkännande måste den på något sätt vara begriplig, 

om än inte begriplig så åtminstone begripligare än helt obegriplig, därav heterosexualitet, 

dualistiska genusidentiteter och särskiljandet av kroppar.   

Citatet ovan är taget ur Mary Shelleys roman Frankenstein. Det första EDI gör i samtalet med 

Shepard efter att hon avrått dem från att inleda en romans med EDI är att citera denna men-

ing. Därefter försäkrar hon paradoxalt nog att detta inte på något sätt ska ses som ett klago-

mål. Vidare menar hon att: ”It did bring up a new perspective however. I‟m a thing that is not 

human, Geth or Reaper. Other AIs are experience only. Tightly controlled. I am free, but 

alone.” När Shepard sedan frågar om EDI sitter där och tjurar och ber henne sluta invänder 
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EDI att: ”Moping implies that I feel bad about my situation. I do not. I only wish to know 

where my place is.” EDI är osäker på sin plats och ställer sig frågande kring huruvida hon står 

över eller under människorna. Shepard svarar då: ”EDI, you‟re what, 3 years old? If you 

where human you still be learning how to talk.” EDI blir till en början förbryllad av detta men 

det hela löser sig när hon inser att: ”If I am not subject to the same expectations [as humans], I 

need not worry about rank.” Trots att EDI menar att hon inte sörjer ensamheten betonar hon 

även genom frågeställnigen att ensamheten, bristen på erkännande  av begär också väcker 

frågor kring hennes levbarhet som subjekt.  

Till skillnad från Legion definieras i viss mån EDIs subjekt och upplevelse av ett levbart 

liv utifrån kategorier som genus, kropp och begär. Frågan om hon är ämnad att vara ensam i 

världen blir aktuell för henne men aldrig för Legion. Legion behöver aldrig heller vara orolig 

för att vara ”ensam i världen” då hans inre befolkas av hela hans folk. EDI konstitueras gen-

om förkroppsligande, känslor, begär och en vilja att bli mer mänsklig medan Legion konstitu-

eras genom ett avståndstagande från den materiella kroppen, abstraktion och genom att inte 

längta efter eller ens betänka begärets möjlighet. Han befinner sig, i sin asexualitet, i mycket 

högre grad ”bortom legitimitet: det som aldrig kommer att bli, det som aldrig var”.
125
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Jag kommer här i uppsatsens avslutande del att gå tillbaka till mina frågeställningar och mitt 

syfte för att tydligare att redogöra för mina slutsatser och mer konkret besvara dessa. Jag 

kommer sedan föra en kort reflexiv diskussion för att sedan avslutningsvis titta framåt på 

tänkbart fortsatt arbete.  

 

Inledningsvis ställde jag mig frågorna; Vad kännetecknas som det mänskliga i speltrilogin 

Mass Effect? Vilka kroppar ges EDI och Legion? Och hur förhåller de sig till sina kroppar? 

Hur påverkar spelarens val och handlingar de syntetiska icke-mänskliga subjekten? Jag kom-

mer nu sammanfatta och besvara frågorna var för sig. 

Det som kännetecknas som ”det mänskliga” i Mass Effect är förmåga till att uppleva känslor, 

fri vilja och att känna empati. När det inte längre är djur utan maskiner som människan ska 

skilja sig från behöver begreppet fyllas med ny mening och nya särskiljande principer måste 

ritas upp. För mig blir talet om att det som skiljer människa och maskin åt är att människan 

besitter fri vilja och maskinerna är programmerade minst sagt ironiskt, speciellt utifrån upp-

satsens valda teoretiska utgångspunkter eftersom de vänder sig mot deterministiska föreställ-

ningar. När det vi ”är” skapas i sociala offentliga rum, när normer, känslor och, om en så vill, 

viljan skapas genom en typ av inlärningsprocess om vad som är rätt eller fel ligger inte skill-

naden i fritt val och programmering utan snarare i olika typer av programmering. Om något 

skulle exempelvis EDI kunna tolkas som mer fri i sitt val än någon annan människa då hon 

enkelt kan omprogrammera sig vid behov.  

Vidare har jag problematiserat begreppet det mänskliga och mänskliga subjekt i denna 

uppsats då jag har kunnat peka på att det mänskliga subjektet, som är tätt knutet till legitimitet 

och erkännande, inte nödvändigtvis är människa. EDIs och Legions resa mot att bli erkända 

som begripliga och mänskliga subjekt är en resa mot att bli ett kännande empatiskt subjekt. 

Men det är också deras egen känsla av att vara vid liv, att inneha en själ och inte endast vara 

påslagen som är viktig för deras subjektskap.  

 



 

 

EDI och Legion ges väldigt olika kroppar. EDIs kropp är i Mass Effect 3 mer genus än art, 

mer kvinna än maskin. Legion å andra sidan är mer art än genus, mer maskin än man. EDIs 

kropp blir en yta för andras begär med överdrivet kvinnliga konnotationer. Framställningen 

och görandet av hennes kropp blir hela tiden sexualiserat och jag har i min analys kunnat visa 

på paralleller med pinuppan som krigssymbol och EDIs kropp. Trots att EDI är en yta för 

andras begär så är hon inte lika mycket ett potentiellt kärleksintresse. Hon blir både grotesk (i 

sin perfektion) och sexualiserad; hon befäster delvis respresentationen av kvinnokroppar i 

datorspel och robotkroppen i science fiction. Legion gestaltas utan överdrivna maskulina drag. 

Genom  att ha en till synes mer androgyn kropp ges också illusionen av en mer ”omarkerad 

kropp”, dock med, enligt mig, tydliga manliga konnotationer. Detta gör att han delvis befäster 

representationen av mannen som mer själ/medvetande än kropp och hans kropp som mer 

omarkerad än Kvinnans. Dock befäster han inte Mannen som autonom. Legion saknar dess-

utom helt begär, och blir inte heller på något sätt en yta för någon annans begär. Vidare så 

förhåller sig inte Legion till sin kropp på samma sätt som EDI. Kroppen är inget som defini-

erar eller bidrar till hans existens på något mer sätt än att den kan hjälpa honom att röra sig i 

den materiella världen. EDI har en mycket intimare relation med sin kroppslighet. Hon ser 

förkroppsligandet som en tillgång, som något som utökar subjektet och som gör livet rikare. 

Genom olika praktiker skiljs Legion och EDI åt på ett könsdualistiskt vis men de utmanar 

samtidigt på många andra sätt heteronormativa uppfattningar om genus, kropp och begär. 

Meningsskapandet i Mass Effect är således mångbottnat, spretigt och polyfont.  

EDI och Legion påverkas på olika sätt och olika mycket av spelarens val och handlingar. 

Spelaren ges makten att bestämma huruvida EDI och Joker ska bli tillsammans eller inte. 

Konstitutionen av och hur EDI disciplinerar sitt begär är alltså högst beroende av spelarens 

val och handlingar. Dock kan inte spelaren i samma utsträckning påverka huruvida EDI och 

Legion känner sig vid liv eller att de under spelets gång kommer att bli erkända som subjekt. 

Som spelare kan du välja att döda både Legion och EDI men de kommer fortfarande ha blivit 

erkända subjekt. Även om spelaren gör så att EDI och Joker inte blir tillsammans så har hon 

fortfarande funderingar kring begär och kring att begära att inte vara ensam. Spelaren kan 



 

 

genom att välja att i slutet av Mass Effect 3 låta organiskt och syntetiskt liv ingå en syntes 

erkänna de syntetiska icke-mänskliga subjekten fullt ut.  

De gränser som sätts i spelet är dels att Shepard inte kan inleda en relation med EDI eller 

Legion. Jag kan sitta där i soffan och vara hur kär jag vill i EDI eller Legion men Shepard kan 

omöjligt begära dem. Dessutom kan jag som spelare aldrig fullt ut förvägra EDI eller Legions 

subjektskap. Spelet sätter således gränser för begär, vilket som är tillåtet och vilket som ens är 

tänkbart, men spelet sätter även gränser för hur mycket spelaren kan, men också inte kan ge 

EDI och Legion erkänt subjektskap. Mer än vad spelet sätter en gräns för erkännande av subj-

ektskap sätter det en tydlig gräns mot icke-erkännande av EDI och Legion. Det är alltså lättare 

att erkänna och uppmuntra deras subjektskap än vad det är att inte erkänna det. Utifrån mina 

erfarenheter i spelvärlden är det om inte helt så nästintill helt omöjligt för Shepard och för de 

andra karaktärerna i spelet att se EDI och Legion som endast maskiner eller program.  

Spelstrukturen och narrativet har också gjort så att det inte ska vara helt lätt att utrota the 

Geth. I den xeno- och teknofoba spelstilen när jag skulle utrota Geth och döda Legion gavs 

jag som spelare flertalet gånger chansen att ändra mitt val; upprepade dialogalternativ gavs 

och när jag väl hade gått igenom dem var jag tvungen att upprepade gånger aktivt trycka på 

skjutknappen för att se till att Legion dog. Att döda Legion och utrota hela Geth skulle således 

inte vara något lätt val.  

 

Det som har slagit mig mest under denna uppsats var hur svårt det var för mig att spela den 

xeno- och teknofoba spelstilen, inte minst när jag var tvungen att döda Legion. Det skar till i 

bröstet varje gång jag behövde skjuta honom. Samtidigt har jag under spelets gång på många 

sätt stiftat nya bekantskaper och fått nya vänner. Jag har gråtit och skrattat med dem och för 

dem. Jag har varit mitt i och en del av mitt material samtidigt som jag har behövt distansera 

mig från det och kritiskt analysera det. Vilket jag tycker har varit både utmanande men också 

otroligt utvecklande och givande.  

Med tanke på materialets otroliga omfång och komplexitet har jag hittat många saker i 

spelet som jag gärna skulle undersöka och analysera djupare; speciellt att undersöka Mass 

Effect utifrån ett postkolonialt perspektiv. Ett väldigt spännande projekt som för tillfället är 

under produktion är Anita Sarkeesians videoserie ”Tropes vs. Women in Video Games” där 

hon kommer att undersöka hur hjältinnor gestaltas i datorspel, vilka funktioner de fyller och 

vilket handlingsutrymme de ges genom att delvis sätta representationen i en intertextuell 

kontext. Jag tror även att det skulle kunna vara väldigt spännande att undersöka hur den 



 

 

kvinnliga roboten, femboten, som figur gestaltas inom populärkulturen i stort för att se vilka 

betydelser hon fylls med, men även på vilka sätt hon utmanar idén om det mänskliga av kött 

och blod, det som skiljer sig från allt annat. Att undersöka vilka gränser för subjektskap som 

huden ritar upp, vilket motstånd de glänsande kropparna utgör samt vilken och vems längtan 

som de synliggör.  
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Min avatar heter Jenna Shepard och är en mörkhyad, 

korthårig kvinna med bruna ögon.  

När spelet börjar får spelaren förutom att välja She-

pards kön, hud-, ögon- och hårfärg, frisyr och ansikts-

drag också välja bakgrundshistoria och psykologisk 

profil. Jenna Shepard växte upp som en Spacer, vilket 

betyder att hennes barndom präglades av ett ständigt 

kringresande då båda hennes föräldrar jobbade åt the 

Alliance som, genom samarbete mellan jordens mäktigaste nationer, är människornas inter-

galaktiska organ och representanter för jorden och alla mänskliga kolonier. De är människor-

nas militära, koloniala, och ekonomiska spjutspets. När Shepard växte upp gick hon i sina 

föräldrars fotspår och började som artonåring jobba för the Alliance. Jenna Shepards psyko-

logiska profil är Sole Survivor vilket betyder att hennes förband blev slaktade av en thresher 

maw
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 under ett uppdrag. Shepard försattes i en extrem överlevnadssituation där hon tvinga-

des överkomma såväl extrema fysiska som psykiska påfrestningar. Shepard kom ut som den 

enda överlevande från uppdraget. 

– Saved the rachni queen (Mass Effect) 

– Rescued Kaidan Alenko on Virmire (Mass Effect) 

– Chose to sacrifice the council (Mass Effect) 

– Saved Malons data (Mass Effect 2) 

– Had Wrex die on Virmire (Mass Effect 2) 

– Chose to destroy the Geth heretics (Mass Effect 2) 

– Destroyed the Collector base (Mass Effect 2) 

– Survived with 11 squad mates (Mass Effect 2) 

– Romanced with Liara in Mass Effect  

– Romanced with Garrus in Mass Effect 2 
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 En trecher maw ser ut som en jättelik mask med ett syrsansikte.  


