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Today, gaming is an industry which has a turnover of several billion SEK. Research has 

shown that people who play videogames, so called gamers, see the characters as being 

less stereotypical than people who do not game (Gillentine 2007). The aim of the paper 

was therefore to see whether gamers truly did consider stereotypical characters as less 

stereotypical than non-gamers did. Five gender stereotypical characters were chosen as 

examples by conducting a pilot study. Using a survey, 134 participants graded the 

characters as more or less stereotypical. Besides answering the questions taken from 

Videogame Experience Survey (Terlecki & Newcombe, 2005), the participants were 

further asked to grade their own attitudes towards negative research done on gaming. The 

results showed that there was a significant correlation between identifying oneself as a 

gamer and a lower grading of gender stereotypicality of the stereotypical characters. 

However, gender turned out to be an equal indicator, as women in a larger extent than 

men graded the characters as more stereotypical. From the point of view of Social Identity 

Theory and Banduras Social Learning Theory it is possible to view the difference between 

gamers and non-gamers is based on a combination of two things; the gamers identity 

formation and the need to defend it, and the games normalisation of gender stereotypes. 

In light of this study, it would be interesting to further look at the effects gaming has on 

female gamers and whether they truly do become more accepting towards gender 

stereotypes in video games. 
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Gamingindustrien är idag en verksamhet som årligen omsätter flera miljarder kronor. 

Forskning har indikerat att dess utövare, så kallade gamers, betraktar karaktärerna i spelen 

som mindre könsstereotypa än de som inte spelar (Gillentine 2007). Syftet med studien 

var därför att undersöka huruvida gamers faktiskt skattade könsstereotypa karaktärer som 

mindre stereotypa än icke-gamers. En förstudie gjordes utifrån vars resultat fem 

karaktärer valdes ut som exempel på könsstereotypa karaktärer. I en enkät skattade sedan 

134 deltagare graden av könsstereotypi för dessa samt ett antal icke-stereotypa karaktärer. 

Vidare fick respondenterna, utöver att svara på frågor hämtade från Videogame 

Experience Survey (Terlecki & Newcombe, 2005), även skatta sin inställning till negativ 

forskning om gamers. Resultatet visade på en signifikant korrelation mellan en 

identifikation som gamer och att dessa gav en lägre skattning av könsstereotypi hos 

stereotypa karaktärer. Dock visade sig kön vara en lika stor prediktor då kvinnor i högre 

grad än män skattade karaktärerna som mer stereotyp. Utifrån Social Identity Theory och 

Banduras Social Learning Theory diskuterade studien möjligheten att skillnaderna mellan 

gamers och de som inte identifierar sig som gamers beror på kombinerade effekter av 

gamers identitetsbildning och vilja att försvara denna, samt subkulturens och spelens 

normalisering av könsstereotypier. Mot bakgrund av denna studie skulle det i framtiden 

vara av intresse att studera effekten gaming har på kvinnliga gamers och om de faktiskt 

blir mer accepterande gentemot könsstereotyper i videospel.  
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INLEDNING 

INLEDANDE ORD 

Spelandet av videospel, eller gaming som det populärt kallas, är ett ämne som flitigt 

diskuterats både bland tonårsföräldrar och akademiker; flera är de artiklar som publicerats 

i tidningar där gaming kopplats till diverse psykologiska eller fysiologiska problem. 

Forskningen på området är dock fortfarande ny och mycket omtvistad. Även inom 

spelindustrin och hos de som spelar, så kallade gamers, finns ofta passionerade åsikter 

om vem som är en gamer och vilken påverkan gamingindustrin egentligen har. 

 

GAMING OCH SPELINDUSTRIN 

Till skillnad från vad yngre generationer kan tro så har videospel en lång historia; det 

första spelet skapades så tidigt som under första delen av 1950-talet, men det var först i 

och med att arkadspelen, spelkonsolerna och hemdatorerna populariserades under 1970- 

och 1980-talet som det blev en del av populärkulturen. Inledningsvis fanns ingen 

marknadsföringsstrategi och spelen spelades av såväl gamla som unga och män och 

kvinnor. Ett bakslag för industrin kom 1983 när marknaden förlorade kunder på grund av 

låg kvalité och mättnad, och det var först när Nintendo lanserade den nu klassiska 

konsolen Nintendo Entertainment System som marknaden fick ett uppsving igen. 

Nintendo valde ett specifikt sätt att marknadsföra sina varor: genom leksaksaffärerna. 

Sålunda blev videospel ett medium för barn och inte vuxna.  

 Ännu ett skifte skedde under första hälften av 1990-talet när marknadsföringen 

nästan uteslutande kom att riktas mot pojkar, och allteftersom de blev äldre så växte 

spelen upp med dem. Det var under slutet av 1990-talet och tidiga 2000-talet som 

videospel mer och mer kommer att associeras till tonåriga pojkar och unga män (Lien, 

2013). Spelarbasen har sedan dess fortsatt att åldras och numera även diversifierats; i en 

rapport från Entertainment Software Association (förkortat ESA) så beräknas 

medelåldern för gamers att vara 35 år och kvinnor utgör hela 41% (ESA, 2016).   

 Videospel når ut till en stor publik världen över genom en global marknad och 

omsätter stora belopp. Totalt beräknas kunder ha spenderat uppemot 23,5 miljarder dollar 

på spel och tillbehör (så kallad dlc, förkortning för “downloadable content”) (ESA, 2016). 

Ett av de mest populära spelen någonsin, Grand Theft Auto 5, krossade sex 

försäljningsrekord och sålde 11,21 miljoner enheter det första dygnet och har omsatt mer 

än 815 miljoner dollar (Lynch, 2013), vilket visar på de stora kapital som enskilda spel 

och industrin kan omsätta. Gaming-industrin är både en källa till underhållning och 

arbetstillfällen, både för utvecklare och spelare. Idag finns det professionella gamers som 
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får sin inkomst från att spela videospel inom det som idag kallas E-sport i nationella och 

internationella turneringar.  

 I en studie av amerikanska medborgares spelvanor och attityder till spelvanor 

uppgavs att nära hälften av de tillfrågade i USA vid något tillfälle spelat ett spel, och 10% 

av deltagarna sade sig vara gamers (Duggan, 2015).  Trots att det som tidigare 

konstaterats finns en stor grupp kvinnor som spelar spel så anser många fortfarande att 

det främst är en fritidssyssla för män, en uppfattning som finns både hos män och kvinnor 

(Dawson, et al., 2007). Det är också dubbelt så sannolikt att män som spelar videospel 

kallar sig själva för, och identifierar sig med, termen gamer jämfört med kvinnor som 

spelar (Duggan, 2015). 

 

SOCIAL IDENTITY THEORY 

Sherif med kollegor utvecklade under 1960-talet vad som blivit känd som realistic 

conflict theory, en teori som förklarar hur gruppidentiteter skapas när det uppstår 

målkonflikt eller resurser är begränsade och hur dessa kan leda till fördomar och 

diskriminering gentemot en upplevd “out-group”. Tajfel och Turner (1979) menade dock 

att även om den här teorin hade stort empiriskt stöd så förklarade den inte tillräckligt bra 

hur identiteter formas och stärks inom gruppen. De utvecklade därför det som idag är känt 

som Social Identity Theory (förkortat SIT).  

 Inledningsvis är det värt att notera att Turner skiljer på den “personliga identiteten” 

och den “sociala identiteten” - den förstnämnda är vad som som gör oss unika i 

förhållande till andra människor, medan den sistnämnda är en internalisering av ofta 

stereotypa kollektiva identifikationer (Jenkins, 2008: s 112). Dessa två identiter får sällan 

i realistiska situationer enskilt fullt spelrum, utan de måste hela tiden kompromissa med 

varandra. Tajfel och Turner (1979) noterade att människors gruppidentifikation sker i tre 

steg: vi kategoriserar (sätter oss själva och andra i bestämda grupper, exempelvis grupper 

baserade på nationalitet och yrke), vi identifierar (vi får självförtroende genom att 

associera oss med specifika grupper) och vi jämför (vi kontrasterar vår grupp mot andra 

grupper). Det värde och stereotyper gruppen har (exempelvis status och normer) kommer 

att influera självperceptionen medlemmarna i gruppen har (Bennett & Sani, 2004: s 31). 

Detta har av vissa forskare tolkats som att vårt eget självvärde blir så länkat med värdet 

av den grupp vi själva placerar oss i att vi blir partiska mot den egna gruppen (Myers, 

2008: s 317f; Hornsey, 2008), medan andra forskare hävdar att detta är en förenklad 

tolkning av vad Tajfel och Turner menade som underskattar de övriga två aspekterna av 
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gruppidentifikationen  (McGarty, 2001). Flera är dock överens om att själva 

kategoriseringen av grupper förändrar uppfattningen om dessa; exempelvis tenderar 

likheter inom gruppen att förstärkas medan skillnader till andra grupper upplevs större än 

den egentligen är (Bennett & Sani, 2004: s 31). 

 Tajfel och Turner menade vidare att människor strävar efter att uppnå och behålla 

en positiv social identitet, och denna skapas i förhållande till andra sociala identiteter; så 

länge den egna gruppen är bättre än en rivaliserande grupp så känner vi oss nöjda med 

oss själva. Skulle det dock visa sig att vår grupp inte jämför sig bra med andra så kommer 

vi att försöka att avidentifiera oss med vår egen grupp (Tajfel & Turner, 1979: s 40f) eller 

finna andra sätt att få vår grupp att verka bättre; detta kan exempelvis ta sig uttryck genom 

att enbart fokusera på de bra aspekterna av gruppen eller nedvärdera aspekten som gör att 

gruppen framstår negativt (Hornsey, 2008). Värt att påpeka är att det är möjligt för 

människor att uppfylla kriterier som gör att andra skulle kategorisera dem i en viss grupp 

utan att de för den skull identifierar sig själva i densamma. Personer vars föräldrar är 

födda utomlands men själva uppvuxna i Sverige kommer av vissa att betraktas som en 

invandrare utan att personerna själva identifierar sig som sådan.  

 

SOCIAL INLÄRNING OCH EFFEKTEN AV STEREOTYPER 

Ju mer en person exponeras för ett stimuli, exempelvis en åsikt, en produkt eller ett 

beteende, desto mer tenderar personen att uppskatta det. Fenomenet, benämnt 

exponeringseffekten, innebär att människor har en tendens att undermedvetet uppskatta 

och föredra sådant som är bekant. Det gäller även andra människor och bilder på 

människor, vilka uppskattas mer när de setts flera gånger (Falkenbach, et al., 2013). I 

media såsom videospel blir detta en viktig faktor för gamers som spenderar alltifrån några 

enstaka till flera hundra timmar med samma enskilda spel. Varje fenomen som spelaren 

möter i flera spel får därmed en stor chans till exponeringseffekt.  

 Media har en betydande effekt för könsstereotyper och individers förväntningar. 

Det influerar attityder, men också verklighetskoncept och förståelse för vad som är 

normalt eller inte. Den här informationen kan genom media färdas långt, även mellan 

människor som inte kommunicerar personligen. På det viset kan media på ett unikt sätt 

påverka människors kognition och sociala mönster (Bussey & Bandura, 1999). Men 

gaming är också en egen subkultur, inom vilken opinion och stereotyper bildas och från 

vilken andra i sin tur lär sig. Enligt Banduras Social Learning Theory (1977) lärs 

beteenden in genom iakttagelser av omvärlden och andras beteenden. Genom 
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observationsinlärning lär sig barn även saker som inte är direkt uttalade till dem, 

exempelvis gällande aggression och vad som anses feminint och maskulint i samhället. 

Ett observerat beteende från någon annan tjänar senare för barnet som en mall för hur de 

själva ska agera eller reagera i en liknande situation. Om beteendet ger upphov till 

belöning, till exempel genom uppskattning från andra, är personen mer trolig att fortsätta 

att uppvisa beteendet. Om beteendet istället inte ger någon belöning eller leder till 

negativa konsekvenser är det mindre troligt att mönstret upprepas (Bandura, 1977).  

 

VEM ÄR EN GAMER? 

Det finns flertalet stereotyper rörande både spelare och spelande. I en studie gjord av 

Kowert och Oldmeadow konstateras att stereotyperna kring gamers som spelar online 

främst är att de är ensamvargar som är spelberoende, socialt inkompetenta och omogna 

(Kowert & Oldmeadow, 2012), vilket är en stereotyp som inkluderar även gamers som 

spelar själva offline.  

 Trots att användande av videospel ökar och når en allt bredare publik är det inte alla 

som spelar ofta och mycket som identifierar sig själva som gamers (De Grove, et al., 

2016). Detta tyder på att tillhörigheten och identifieringen till gamers som grupp är 

tillräckligt polariserande för att vissa spelare ska vilja tillhöra den och andra inte  

 Under 1980-talet genomlevde som tidigare nämnts industrin en krasch som kom att 

föra gameridentiteten och vad denna innebär in i rampljuset (Lien, 2013). Till kraven för 

en “riktig” gamer räknades till exempel vilka spel personen spelade och vilken kunskap 

om dessa personen hade, men också en mer generell konformitet till målgruppen vita, 

heterosexuella pojkar och unga män. Trots att villkoren för vem som kan vara en gamer 

har vidgats till att inkludera fler finns kopplingar till den gamla stereotypen kvar. Några 

av de viktigaste faktorerna är fortfarande kunskap om och kring spel, hur mycket tid som 

läggs på spelande och vilken typ av maskin spelen spelas på. De som spelar sällan eller 

spelar på mindre mindre respekterade anordningar (framförallt då mobiltelefoner och 

surfplattor) anses ofta inte som “riktiga” gamers inom gamingkulturen. Vanligtvis 

används begreppet gamer för just “riktiga” spelare: de som spelar ofta, identifierar sig till 

gamingkulturen och som spelar på PC eller dedikerad spelkonsol (exempelvis Sonys 

Playstation eller Microsofts Xbox) (De Grove, et al., 2015). De som inte tillhör den 

definitionen av gamer räknas alltså ofta som icke-gamer inom kulturen, trots att forskning 

kring området sällan gör skillnad mellan de som har spelandet som en tidskrävande hobby 

och de som bara spelar när de får tillfälle.  
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 Gameridentiteten beror även på vilken eller vilka typer (genre) av spel som 

individen föredrar, vilket delvis är kopplat till könstillhörighet. Män tenderar att sporras 

av våldsamt och tävlingsinriktat spelande, något som i större grad tenderar att avskräcka 

kvinnliga spelare. Kvinnor tenderar i större grad att välja spel som fokuserar på social 

interaktion, samarbete och utforskande. Denna skillnad förstärks ofta av spelindustrin, 

vilka skapar spel som tydligt riktar sig till en specifik könsgrupp. Det är de som spelar 

dessa ”killspel”  som ofta faller in i kategorin ”hardcore gamers” (förenklat intensiva 

spelare) medan de som spelar ”tjejspel” faller in i kategorin ”casual gamers” (förenklat 

mer sporadiska spelare). Killespelen hålls som autentiska, med överlägsen design och 

spelupplevelse i jämförelse med de mer lättspelade och mindre intensiva tjejspelen 

(Vermuelen & Looy, 2016). 

 Det spelar även roll om personen har andra gamers i sin närhet som kan öka känslan 

av grupptillhörighet. En person som rör sig bland andra med positiva eller neutrala åsikter 

om videospel och gamers är mer trolig att själv identifiera sig som gamer än en person 

bland andra med negativa åsikter. Däremot kan grupper som upplever att de ej 

representeras i spelen (exempelvis kvinnor) ta avstånd från gameridentiteten (De Grove, 

et al., 2015). 

 En kontrovers som de senaste åren polariserat gamingvärlden och ställt frågan vad 

det innebär att vara en gamer är GamerGate. Kontroversen startade med något så 

oskyldigt som ett inlägg på en blogg, i vilken en ex-pojkvän till spelutvecklaren Zoe 

Quinn hävdade att hon hade sex med en spelrecensent på en tidning för att få goda 

recensioner. Detta inlägg spred sig snabbt på internet och resulterade i en intensiv 

kampanj mot Quinn i vilken hon dödshotades och fick privat information läckt för allmän 

beskådan på nätet. Denna kampanj visade sig senare ha sitt ursprung i en tråd på forumet 

4Chan (Chess & Shaw, 2015). Skådespelaren Alec Baldwin skulle senare i en serie tweet 

som starkt kritiserade Quinn komma att döpa rörelsen till GamerGate, en referens till till 

Watergateskandalen. 

 GamerGate blev en vattendelare inom gamingvärlden, där vissa hävdade att 

rörelsens syfte var att avslöja korruptionen inom gamingjournalistiken medan andra 

hävdade att den enbart var en ursäkt för grov sexism och kvinnohat. Quinn var inte den 

enda som blev utsatt; ett flertal av de som arbetar inom spelindustrin eller i dess närhet 

kom att bli offer för hot och hacking, och flera av de som utsattes mest intensivt var 

kvinnor. Ett exempel på detta är akademikern Anita Sarkeesian, som blivit känd för sin 

serie på YouTube i vilken hon granskar videospel ur en feministisk synvinkel. Sarkeesian 
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har i sina videos ofta varit kritisk gentemot spelindustrin, vilken hon menar befäster och 

förstärker rådande stereotyper kring kvinnor, och har på grund av detta under en längre 

tid fått mycket kritik för detta och även mottagit hot. Situationen eskalerade efter drevet 

mot Quinn, och Sarkeesian fick till slut ta emot så allvarliga hot att hon var tvungen att 

lämna sitt hem (Madigan, 2015: s 46f). Även män som har försökt att ta sina kvinnliga 

kollegor i försvar har fått motta hot, med skillnaden att hoten gentemot kvinnorna till 

skillnad från männen ofta har varit könsinriktade med betoning på våldtäkt. Fortfarande, 

två år efter att kontroversen startade, får flera av dessa kvinnor och män motta hot och 

några av dem har valt att lämna industrin. 

 Då GamerGate är ett relativt nytt fenomen och dessutom inom ett fält som inte är 

brett utforskat så har den akademiska analysen varit relativt bristfällig. Chess och Shaw 

konstaterar att det just nu sker stora förändringar inom spelindustrin, inte minst vad gäller 

vilka målgrupper de riktar sig mot, och att för dem som är finansiellt eller emotionellt 

investerade så kan detta i vissa fall vara svårt att acceptera (Chess & Shaw, 2015). Jamie 

Madigan menar att kritik mot spel och dess innehåll upplevs som ett hot eftersom det 

upplevs som en kritik av gamerns egen uppfattning om vem hen är, och drar en parallell 

till en studie i vilken människor som kände starkt för ett specifikt skomärke i högre grad 

avfärdade negativa recensioner av dessa (Madigan, 2015: s 49f). I en studie om gaming 

och aggression noterade forskarna att gamers var mycket defensiva rörande forskning på 

området, och att vissa försökte att sabotera undersökningen genom att i ett test där 

deltagarna skulle avsluta ord medvetet välja svar som skulle indikera avsaknaden av 

aggression (Nauroth, et al., 2014). Kimmel menar att eran av “male entitlement”, d.v.s. 

en era när män kunde anse sig ha rätt att diktera normen, är borta och att vissa vägrar att 

acceptera detta och försöker försvara den gamla ordningen med våld om så nödvändigt 

(Kimmel 2013). Rogers analyserade de inlägg som gjordes på internetsidan 4Chan både 

före och efter att drevet mot Quinn startade, och han kommer fram till att det inom 

gruppen fanns teori som sa att Quinn och andra feminister medvetet skyddades, inte minst 

då inläggen som attackerade henne togs bort av administratörerna. Enligt teorierna på 

forumet så kontrollerade feminister medierna och förtryckte aktivt de som kämpade emot 

(Rogers, 2016). 

 Det kan alltså sägas finnas en motsägelse vad gäller vem som spelar videospel 

mellan de siffror som ESA presenterar och uppfattningen inom gamingkulturen och 

industrin. Detta har skapat en klyfta mellan de som anser sig ha legitim rätt att kalla sig 

gamer och de som inte har det. Kvinnor räknas ofta in i den sistnämnda gruppen. Det ska 
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dock nämnas att polariseringen inte förhindrat framgångsrika initiativ för kvinnliga 

spelare och gemenskaper (eng. communities) som är till endast för dem (Vermuelen & 

Looy, 2016).  

 Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte råder någon samsyn kring vad som 

egentligen definierar en gamer, utan det här är någonting som varierar från forskare till 

forskare och från spelare till spelare. 

 

FEMININITET, MASKULINITET OCH STEREOTYPER I VIDEOSPEL 

Stereotyper förekommer överallt i vår omvärld och videospel är inte ett undantag. En 

stereotyp är en föreställning om hur en viss grupp människor är och beter sig. Dessa 

föreställningar kan vara grova generaliseringar och ofta mycket överdrivna. Vidare så är 

stereotyper ofta motståndskraftiga mot ny information som  tyder på att dessa är 

inkorrekta (Myers, 2008). 

 Det har bedrivits mycket forskning inom såväl de humanistiska som 

samhällsvetenskapliga ämnestraditionerna om könstereotypers förekomst och påverkan 

inom media. Den feministiska forskningen på området kan essentiellt delas upp i tre stora 

områden: studier av femininitet, maskulinitet samt queerforskning. Föreliggande studie 

omfattade främst de två förstnämnda.  

 I en studie om videospelskaraktärers framställning i amerikanska speltidningar 

(2007) framställdes 80% av de manliga karaktärerna och 62% av de kvinnliga 

karaktärerna som aggressiva. Av kvinnorna ansågs 60% vara sexualiserade medan endast 

1% av de manliga karaktärerna. En liknande tendens visade sig i hur många av 

karaktärerna som var lättklädda eller avklädda: 39% av kvinnorna i jämförelse med 8% 

av männen. Den här synen hölls av både gamers och icke-gamers. Förutom problematiken 

med sexualiserade eller könsstereotypa framställningar av kvinnliga karaktärer visar flera 

studier att kvinnor är underrepresenterade i videospel, eller helt och hållet saknas (Dill & 

Thill, 2007). Lindell konstaterade i en studie om det närliggande mediet film att kvinnliga 

karaktärer ofta kan delas in i fem olika kategorier: häxan och psykopaten, offer och 

våldtagna, prostituerade och sexsäljerskor, voyeurism och skoptofili (d.v.s. karaktärer 

vars enda syfte är att bli betraktade av den, främst manliga, blicken), samt mödrar, vårdare 

och “ta hand om”-objekt. Lindell konstaterar att denna typ av karaktärer är i hög grad 

kvinnospecifika och går rimligtvis inte att byta ut mot manliga karaktärer i de flesta 

sammanhang, och ger som ett exempel på detta hur en jagad man främst är rädd för att 

bli slagen eller mördad medan en kvinna dessutom har hotet om en våldtäkt hängande 



8 

över sig (Lindell, 2004: s 124ff). En studie har visat att manliga gamers har mer 

överseende med våld från manliga karaktärer och sexuell utnyttjan av kvinnor. (Brenick, 

et al., 2007). 

 Den manliga stereotypen av extrem aggression och överdriven maskulinitet kan 

beskrivas som “hypermaskulinitet”. Det är en överdrift av karaktärsdrag som anses 

“macho”, definierat av Scharrer (2004) som “hardened sexual attitudes toward romantic 

partners, a desire for action and danger, and the acceptance of physical violence as a part 

of male nature.”  I en studie om manliga college-studenters uppfattning om våld som 

någonting manligt och upphetsande visade det sig att exponering av media med 

hypermaskulina karaktärer och teman ökade studenternas acceptans av 

hypermaskulinitet. (Scharrer, 2004).  

 Connell menar att maskuliniteter kan delas in i fyra olika kategorier: hegemonisk 

maskulinitet, delaktig maskulinitet, marginaliserad maskulinitet samt underordnad 

maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten är de idealegenskaper som för tillfället är 

rådande i samhället; exempel på egenskaper som idag är en del av den hegemoniska 

maskuliniteten är ljus hy, fysisk styrka och färre och dämpade uttryck för emotioner (med 

möjligt undantag för aggression). De flesta män klarar inte alla dessa ideal, och faller 

istället främst in inom kategorin delaktig maskulinitet. Dessa män ser dock upp till den 

hegemoniska maskuliniteten och bidrar till att upprätthålla idealen eftersom denna 

bevarar och förstärker den manliga dominansen i samhället, vilket gynnar dem i 

jämförelse med andra grupper (exempelvis kvinnor och homosexuella). Även män som 

är genusmedvetna och har jämställd syn på könen hamnar ofta i denna grupp då de 

fortfarande kan utnyttja fördelarna med att till synes uppnå delar av den hegemoniska 

maskuliniteten. Den marginaliserade maskuliniteten är den grupp män som inte faller 

någon av de större subkategorierna av hegemonisk maskulinitet men fortfarande ansluter 

till och upprätthåller idealen; främst handlar detta om människor av främst icke-

västerländsk etnicitet och handikappade. Sista kategorin är den Connell kallar för den 

underordnade maskuliniteten, till vilka de män tillhör som är motsatsen till de ideal som 

finns i den hegemoniska maskuliniteten. Till denna grupp tillhör exempelvis 

homosexuella, transpersoner eller män som är mycket känslosamma och öppna med det 

(Connell, 2008).  

 Forskning har visat att media kan ha negativa influenser på relationer mellan män 

och kvinnor. Dessa influenser har varit dysfunktionella uppfattningar om relationer och 

större acceptans för sexuella trakasserier (Ward, 2002). Män som sett reklam med kvinnor 
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som framställts som sexobjekt uppvisade också mer ursäktande av våldtäkt (Lanis & 

Covell, 1995). Vidare visade en empirisk studie om gaming att deltagare som spelade spel 

med mycket stereotypiska karaktärer blev mer fördomsfulla än de ursprungligen var 

(Burgess, et al., 2011). I jämförelse var icke-gamers i högre grad medvetna och 

bekymrade över stereotypiseringar i videospel även om båda grupperna i sin helhet var 

medvetna om problematiken. Vidare verkar icke-gamers tro att gamers är mer mottagliga 

för stereotyperna i videospel (Gillentine, 2007).  

 Exponering av utseendeideal är relaterat till dålig kroppsuppfattning för båda 

könen. (Dohnt & Tiggemann, 2006). Medias moderna ideal för feminin skönhet är en 

onormalt tunn midja med medelstora (och därmed, som studien noterar, relativt stora) 

bröst och det finns en positiv korrelation mellan exponering av idealet och acceptans av 

det (Harrison, 2003). Dill och Thill (2007) fann att ca 60% av de karaktärer som 

analyserades i deras studie ansågs vara sexualiserade och/eller följde idealet med 

onormalt smal midja med medelstora bröst, och ca 63% var “visions of beauty” och 

framställde stereotypiska könsroller. Experiment på kvinnor som fått spela kvinnliga 

sexualiserade videospelskaraktärer visar även att kvinnorna får sämre självförtroende för 

den egna förmågan. Den negativa effekten motverkade eventuell positiv effekt av 

karaktärer med neutrala eller motsatta attribut som annars anses ge bättre självkänsla 

(Behm-Morawitz & Mastro, 2009). Effekten på förväntningarna syntes även för män som 

exponerades av skönhetsidealet i media, som ansåg att vanliga kvinnor i verkligheten var 

mindre attraktiva än andra män ansåg. (Kenrick & Gutierres, 1980).  

 Kvinnors identiteter och självuppfattningar inom spelindustrin har hotats genom 

sexualisering, underrepresentation och direkt eller indirekt hot och attacker. Det finns 

också en generell bild hos både män och kvinnor att män är bättre på videospel än kvinnor 

är. Den stereotypiska uppfattningen om att industrin tillhör män och att kvinnor är sämre 

på att spela kan vara en av orsakerna till att bara tron om att de spelar mot män orsakar 

högre stressnivå och sämre prestationsuppfattning hos kvinnliga spelare. Detta speglar 

likadana effekter inom andra områden, såsom ledarskap och matematik. Effekten finns 

även hos de som inte stödjer stereotypen, så länge de är medvetna om stereotypens 

existens. (Vermuelen, et al., 2015). 

 

SYFTE 
Som ovanstående text visar pågår för tillfället en stor debatt inom gamingvärlden om vad 

det innebär att vara gamer och hur gaming påverkar de som spelar. GamerGate är ett 
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exempel på hur hårt gamers kan reagera mot allt som upplevs kränka deras identitet. 

Tidigare forskning handlar mestadels om exponering av spel, inte sambandet mellan 

gameridentiteten och identifiering med gamingkulturen. Gillentines kvalitativa studie 

(2007) indikerade också att gamers är mer desensibiliserande till könsstereotypa 

karaktärer i videospel än icke-gamers, en stereotyp som är vanligt förekommande inom 

populärkulturen. Syftet med studien var därför att studera huruvida icke-gamers hade en 

lägre tolerans för könsstereotypa karaktärer i jämförelse med gamers. Då det inte råder 

en konsensus vare sig inom forskningsvärlden eller gamingkulturen om vad som 

definierar en gamer har föreliggande studie låtit deltagarna själva identifiera sig som 

gamer alternativt icke-gamer. 

  

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH HYPOTES 

Frågeställningarna är därmed följande: Finns det en korrelation mellan 

gameridentifikation och gradering av könsstereotypa videospelskaraktärer? Är 

sambandet starkare mellan kön och gradering av könsstereotypa karaktärer? Är gamers 

mer känsliga för negativ forskning om gaming än icke-gamers? 

 Hypotesen var att det finns en korrelation mellan gameridentifikation och gradering 

av könsstereotypa karaktärer. Det förväntade svaret i den här studien var att gamers i 

högre grad skulle gradera könsstereotypa karaktärer som mindre stereotypa i jämförelse 

med icke-gamers. 

 

MATERIAL OCH METOD 

FÖRSTUDIE 

Inför studien var det viktigt att de bilder som skulle komma att användas i undersökningen 

faktiskt reflekterade karaktärer som generellt ansågs stereotypa alternativt icke-

stereotypa. Därför genomfördes en förstudie för att välja ut rätt karaktärer. Deltagarna 

rekryterades bland studenter på universitetsbiblioteket, men även ett fåtal icke-studenter 

förekom. Av deltagarna var 45,8% män och 54,2% kvinnor. Studien gjordes genom en 

elektronisk enkät då det underlättar distributionen av dessa till relevanta forum och gör 

det lättare för deltagarna att fylla i och själva skicka in enkäten. Totalt samlades 24 

enkäter in. I förstudien presenterades deltagarna med 13 bilder på olika spelkaraktärer; de 

kvinnliga karaktärerna valdes ut i enlighet med de som föll in i Lindells kategori 

“voyuerism and skopofili” samt karaktärer som upplevs som motsatsen, de manliga 

karaktärerna valdes ut i enlighet med de som föll in i kategorin “hypermaskulina” och 
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dess motsats. Detta innebar att de kvinnliga stereotypa karaktärerna skulle ha ett 

sexualiserat utseende (exempelvis visa mycket av brösten, utmanande poser, lättklädda) 

medan männen skulle se överdrivet maskuliniserade ut (exempelvis överdrivet stora 

muskler, själsäker pose, upplevas aggressiva). Det bör noteras att det var svårt att finna 

manliga karaktärer som var i direkt motsats till de hypermaskulina karaktärsdragen. 

Deltagarna fick till varje karaktär förhålla sig till påståendet “Denna bild är stereotyp”. 

 Av de sju bilder av kvinnliga karaktärer som fanns med bedömdes fyra inför studien 

vara förhållandevis icke-stereotypa. Dessa var: Lara Croft (Rise of the Tomb Raider), 

Jane Shepard (Mass Effect 3), Cassandra Pentagast (Dragon Age Inquisition) och Faith 

Connors (Mirror’s Edge), medan tre bedömdes som stereotypa: Widowmaker 

(Overwatch), Kitana (Mortal Kombat X) och Quiet (Metal Gear Solid 5). Två av de sex 

bilderna på manliga karaktärer bedömdes som särskilt stereotypa; Cole (Gears of War) 

samt Kratos (God of War 3) medan de icke-stereotypa var Lee (Telltale’s Walking Dead), 

Trevor Phillips (Grand Theft Auto 5), Nathan Drake (Uncharted 4) och Joel (The Last of 

Us).  

 Bilderna visade karaktärernas ansikten och överkropp eller hela kroppen. 

Graderingen hade sex steg som gick från “Instämmer inte alls” (motsvarar 1) till 

“Instämmer helt” (motsvarar 6). Utöver graderingarna av karaktärerna samlades även 

information om könstillhörighet in för att motverka en sned könsfördelning. Det samlades 

ej in någon mer utförlig demografisk information från deltagarna då detta inte ansågs 

nödvändigt för studien. Vid beräkning av ett totalt medelvärde för en karaktärs sterotypi 

kunde ett resultat på mellan 1 till 6 fås. Undersökningen visade på stora skillnader i hur 

kvinnor graderades efter stereotypi, men resultatet för de manliga karaktärerna var inte 

lika tydligt - skillnaden mellan det lägsta medelvärdet för en kvinnlig karaktär 

(Cassandra) och den högsta (Kitana) var 3,1 medan skillnaden mellan det lägsta resultatet 

för en manlig karaktär (Lee) och den högsta (Cole) var 1,87. Som ses i Tabell A1 i 

appendix är skillnaderna i resultaten generellt mer polariserade bland de kvinnliga 

karaktärerna.  

 Från förstudien valdes de tre kvinnliga karaktärerna och de två manliga 

karaktärerna med högst medelvärde (Widowmaker, Quiet och Kitana samt Cole och 

Kratos) ut för att mäta graden av upplevd stereotypisering till huvudstudien. Vidare 

valdes även två kvinnliga karaktärer samt två manliga karaktärer (Cassandra Pentagast 

och Lara Croft samt Lee och Trevor Phillips) ut som av deltagarna graderats lågt på 

stereotypisering för att dessa skulle fungera som baseline genom vilka deltagarna i 
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huvudstudien kan jämföra de stereotypa karaktärerna med. Sammanlagt valdes nio 

karaktärer, varav fem könsstereotypa, ut till huvudstudien. 

 

URVAL OCH DELTAGARE 

Urvalet till huvudstudien bestod främst av studenter från Linnéuniversitetet, men 

eftersom det förutsatts att det skulle uppstå svårigheter att få tag i tillräckligt antal gamers 

gjordes studien även tillgänglig för de som var icke-studenter. Studenter valdes som 

främsta målgrupp då studier har visat att runt 30% av alla gamers är i åldern 18-35, vilket 

sammanfaller väl med åldern på de majoriteten studenter (ESA 2016). Då det för studien 

var av ytterst vikt att ett större antal gamers deltog gjordes studien tillgänglig elektroniskt 

för att dels attrahera målgruppen samt för att den skulle nå ut till grupper som var 

svårtillgängliga. En naturlig konsekvens av detta är att det är omöjligt att kontrollera för 

grupper som potentiellt valde att inte fylla i studien. Enkäten skrevs på svenska och 

utbytesstudenter uppmanades att ej fylla i den då det är tänkbart att det kan finnas olika 

gamingkulturer i olika länder vilka kan påverka resultatet av studien. Eftersom det fanns 

en misstanke om att kön påverkade studiens resultat försöktes en jämn könsfördelning att 

nås, dock visade det sig trots upprepade försök att vända sig specifikt till kvinnor svårt 

att få dem att delta i studien. Totalt fyllde 150 personer i enkäten, varav 16 sorterades bort 

då de inte fyllt i alla frågor. Medelåldern för både män och kvinnor var 25 år och 

åldersspannet var mellan 18 till 45. 

 

MÄTINSTRUMENT 

Det kan inledningsvis konstateras att det för denna studie inte stått att finna ett beprövat 

mätinstrument som kunnat användas i sin helhet för att besvara studiens frågeställning. 

För att i enlighet med studiens syfte mäta graden av stereotypisering och identifikation 

med gameridentiteten var det därför nödvändigt att finna nya mätinstrument. Som grund 

för enkätens utformning användes frågeformuläret Videogame Experience Survey 

(Terlecki & Newcombe, 2005). Denna enkät används främst för att mäta spatiala 

erfarenheter med PC- och konsolspel med fokus på könsskillnader. Originalenkäten har 

14 frågor (personinformation exkluderat) med både öppna svarsalternativ och 

flervalsalternativ. Då fem frågor inte bedömdes vara av intresse för föreliggande studie 

(t.ex. “Är du intresserad av att spela i framtiden?”) och fyra av dem hade kvalitativa 

aspekter som ej lämpade sig för en kvantitativ analys (t.ex. “Vad skulle du vilja se i ett 

videospel skapat just för DIG?”) plockades dessa bort i samråd med handledaren; 

sammanlagt behölls fyra av enkätens frågor. Vissa frågor modifierades något för ökad 
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tydlighet; exempelvis så ändrades frågan “Spelar du för nuvarande videospel?” till “Har 

du spelat konsol/datorspel den senaste månaden?”. I vissa fall modifierades även vissa 

svarsalternativ något; på frågan vad som fick respondenten att börja spela slogs “other 

female/s” och “other male/s” ihop till “tips från andra” då distinktionen för denna studie 

upplevdes som överflödig.   

 För denna studie valde uppsatsförfattarna att använda sig av bilder och karaktärer 

som i allmänhet kunde bedömas som stereotypa respektive icke-stereotypa, och därför 

gjordes tidigare nämnda förundersökning för att se vilka karaktärer som generellt 

bedömdes som stereotypa. Dessa karaktärer visades sedan separat men i samma ordning 

för alla respondenter. Respondenterna ombads förhålla sig till påståendet “Karaktären är 

en negativ könsstereotyp”, vilket är en förtydligan av påståendet som användes i 

förstudien. Graderingen hade sex steg för att undvika att respondenterna slentrianmässigt 

förlägger svaren i det neutrala mittenalternativet och gick från “Instämmer inte alls” till 

“Instämmer helt”. 

 Då en tidigare studie även visat att deltagare som identifierade sig med ett “brand” 

(d.v.s märke) fick ta del av positiva och negativa recensioner i högre grad förkastade de 

negativa recensionerna (Madigan 2015, s 49f) skapades också tre gaming-relaterade 

frågor i vilka deltagarna skulle förhålla sig till forskningsresultat. Två av påståendena 

skapades i syfte att ge gamers en positiv bild av gaming innan de konfronterades med det 

tredje, mer negativa, påståendet. Ett exempel på ett positivt påstående var “Franceschini 

et. al. (2013) [sic!] har visat att läsförmågan hos barn kan förbättras av att spela actionspel 

och hade lika eller större effekt än traditionell lästräning. Detta skulle betyda att gaming 

med fördel kan användas i undervisning. Till vilken grad instämmer du med detta 

påstående?” medan det negativa påståendet var “I en studie började deltagare som under 

en längre tid spelade videospel acceptera mer negativa åsikter om kvinnor (Brenrick, et 

al., 2007)[sic!]. Detta skulle betyda att gamers är i högre grad sexistiska. Till vilken grad 

instämmer du med detta påstående?”. Även här användes en skala med sex steg för att 

undvika neutrala mittensvar. 

 Eftersom en stor del av enkäten är ny och skapad av uppsatsförfattarna är den ej är 

reliabilitets- eller validitetstestad. Förstudien gjordes som ett led i att öka validiteten i 

karaktärsvalen, och för de kvinnliga karaktärerna fanns tydliga skillnader. För de manliga 

karaktärerna gick åsikterna mer isär, men det gick ändå att urskilja vilka karaktärer som 

ansågs vara mer könsstereotypa och därmed vara mest användbara för studien. Förstudien 
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som gjordes inför huvudstudien gjorde det möjligt att se till att karaktärerna som användes 

faktiskt betraktades som stereotypa respektive icke-stereotypa.  

 

PROCEDUR 

I avsikt att maximera antalet respondenter användes en elektronisk enkät som skapades 

via Google Form av uppsatsförfattarna. Denna enkät distribuerades via grupper kopplade 

till Linnéuniversitetet på Facebook, varav en var tillgänglig även för tidigare studenter. 

Frågorna och den slutliga enkäten korrekturlästes av handledaren och testades även på 

deltagare som inte räknades till den slutgiltiga studien, för att försäkra att enkäten lästes 

korrekt, var tydlig och lättanvänd. Enkäten delades ut i december med målet att få in 150 

respondenter, ett mål som nåddes inom fyra dagar. Då det upptäcktes att det var få 

kvinnliga deltagare i studien gjordes försök att rekrytera fler genom att aktivt söka upp 

kvinnliga studenter på Linnéuniversitetes bibliotek i Växjö och ge dem länkar till enkäten, 

en metod som fungerat väl under förstudien. Trots flera försök var det få kvinnor som 

valde att svara på enkäten.  

 Enkätsvaren fördes över från Google Form via Excel och senare SPSS för analys 

och korrekturlästes för att försäkra att inga svar felaktigt förändrats. För att kunna delta i 

studien var respondenten tvungen att ha tillgång till en gmail, vilket kan tänkas ha 

påverkat möjligheten att delta i studien. Dock så har alla studenter vid Linnéuniversitetet 

automatiskt en gmail, och avsaknaden förväntades inte heller påverka variansen hos 

deltagarna. Ofullständiga svar markerades sedan och var inte inkluderade i data-

analyserna. Deltagarna delades upp i två grupper: de som identifierade sig som gamers 

och de som inte identifierade sig som gamers (icke-gamers). På grund av den tidigare 

forskningen kring videospel, identitet och grupptillhörighet utgår studien från deras 

självrapporterade identifiering till gruppen och inte från hur mycket de spelade då det inte 

kan säkerhetsställas att grad av spelande korrelerar med gameridentitet.  

 

STATISTISKA BERÄKNINGAR 

För denna studie användes IBM SPSS Statistics version 23.0 (23.0.0.2, 2015) för att 

analysera den insamlade datan. Eftersom datan inte var normalfördelad gjordes en Mann-

Whitney U för att undersöka huruvida det fanns en signifikant skillnad mellan gamers 

och icke-gamers medelvärdern, samt mellan kvinnor och mäns medelvärden. Spearmans 

korrelationsanalys användes för att analysera sambandet mellan gameridentifikation och 

skattning av könsstereotypa videospelskaraktärer. Då kön misstänktes ha en korrelation 

till skattningen av karaktärerna beräknades Spearmans rho även för det sambandet. 
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Vidare användes deskriptiv statistik för att beräkna percentiler för att ge en närmare 

granskning av hur respondenternas resultat fördelat sig. Spearmans korrelationsanalys 

användes för att analysera sambandet mellan gameridentifikation och ställningstagandet 

till påståendet att videospel gör gamers sexistiska. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Deltagarna i undersökningen informerades i den inledande texten till enkäten att deras 

medverkan var anonym och frivillig med möjlighet att avbrytas om de så skulle önska. 

Anonymiteten var fullständig då studien delades ut elektroniskt via exempelvis facebook-

grupper och gmail-adressen som användes för att få tillgång till studien aldrig lagrades. 

Istället för namn blev respondenterna automatiskt tilldelade en siffra. Vidare förekom i 

enkäten enbart frågor av generell natur (kön, ålder, tid lagt på spelande) och det fanns 

möjlighet för respondenten att maila författarna om frågor uppstod. Inga av de frågor som 

fanns i enkäten bedömdes potentiellt integritetskränkande eller på annat sätt 

problematiska. Deltagarna informerades även om att enkäterna endast skulle beses av 

uppsatsförfattarna och enbart användas för studien samt att enkätsvaren vid studiens 

avslutande kommer att raderas. Sålunda har de krav som beskrivits i Vetenskapsrådet 

uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2010). 
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RESULTAT 
Totalt deltog 150 respondenter i studien, varav 134 av dessa kom att användas i studien 

då 16 sorterades bort på grund av ofullständiga svar. I undersökningen var gameridentitet 

(gamers/icke-gamers) och kön de oberoende variablerna medan den beroende variabeln 

var den totala skattningen av alla stereotypa karaktärer. Sedan analyserades även 

skattningen av manliga och kvinnliga karaktärer för sig och för upplevd sexism bland 

gamers. 

 Mann-Whitney U test visade på en signifikant skillnad mellan gamers medelvärde 

(10,19) och icke-gamers medelvärde (14,18) (U = 1505, N1 = 79, N2 = 55, p = .002, two-

tailed). När en jämförelse gjordes mellan könen konstaterades att medelvärdet för män 

var 9,95 och för kvinnor 15,41, vilket var en signifikant skillnad (U = 1176, N1 = 88, N2 

= 46, p =  .000, two-tailed). Testet visade att både gameridentifikation och kön påverkade 

till vilken grad deltagarna skattade karaktärerna som en negativ könsstereotyp. 

 En beräkning visade att vid den 25:e percentilen för icke-gamers var resultatet 8 

respektive 4 för gamers; detta innebär att en fjärdedel av respondenterna i respektive 

grupp hade detta resultat eller mindre (det sammanlagda resultatet kan ses i Fig 1.). Detta 

indikerar att en stor andel gamers skattar graden könsstereotypisering av karaktärerna 

mycket lågt. När samma analys gjordes med den oberoende variabeln kön visade 

resultatet att 76,1% av kvinnorna skattade karaktärerna som mer stereotypa än icke-

stereotypa medan samma siffra för män var 39,8%. Vid beräkningen av percentilerna 

visade sig skillnaden mellan män och kvinnor vara mycket stor; den 25:e percentilen för 

kvinnor var 12,75 medan motsvarande för män var 4 (se Fig 2. för visualisering av det 

totala resultatet). Detta visar på att en mycket stor andel kvinnor generellt betraktar 

karaktärerna som könsstereotypa medan gruppen kvinnor som ej delar denna åsikt är 

förhållandevis liten. 

 

  



17 

 

Figur 1. Gamers och icke-gamers skattning av samtliga stereotypa karaktärer 

Figuren visar skattningen av samtliga stereotypa karaktärer för gamers respektive icke-gamers. 

X-axeln motsvarar antalet respondenter. Det höga antalet gamers som skattat 0 på samtliga 

karaktärer ses tydligt. 

 

 

Figur 2. Kvinnor och mäns skattning av samtliga stereotypa karaktärer 

Figuren visar skattningen av samtliga stereotypa karaktärer för kvinnliga respektive manliga 

deltagare. X-axeln motsvarar antalet respondenter. Det höga antalet män som skattat 0 på samtliga 

karaktärer ses tydligt. 

 

 För att analysera insamlad data användes Spearmans korrelationtest. För 

graderingen av stereotyp för samtliga karaktärer och gamer gav ett two-tailed 
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korrelationstest rS = -.262, N = 134, p =.002 med signifikansnivån p > .01. För 

graderingen av könsstereotyp och Kön gav ett two-tailed test rS = .345, N = 134, p = .000 

med signifikansnivån p > .01. Resultatet visar att både kön och gameridentifikation har 

en signifikant korrelation med totalt score på de stereotypa karaktärerna i 

undersökningen. 

 

 När variabeln för skattning av stereotyp på samtliga könsstereotypa karaktärer 

delades upp efter manliga respektive kvinnliga karaktärer gav Spearmans 

korrelationskoefficient ett signifikant samband mellan gameridentitet och skattning av 

könsstereotyp för de kvinnliga karaktärerna (rS = -.239, N = 134, p =.006, two-tailed), 

och för de manliga karaktärer (rS = -.231, N = 134, p =.007). Det fanns en signifikant 

korrelation mellan kön och skattning av stereotypen hos kvinnorna (rS = .301, N = 134, p 

=.000) samt männen (rS = .339, N = 134, p =.000). Analyserna visar att de manliga och 

kvinnliga karaktärerna båda korrelerade lika starkt med gameridentitet och att resultatet 

inte skiljer sig nämnvärt från resultatet när de karaktärerna beräknas tillsammans. 

Detsamma gäller korrelationen till kön.  

 Däremot visade en beräkning av medelvärden för skattningen av endast de 

kvinnliga karaktärerna en stor skillnad mellan manliga icke-gamers (som i genomsnitt 

skattade 7,19 av maximalt 15) och kvinnliga icke-gamers (som i genomsnitt skattade 

11,18 på samma skala). Skillnad fanns även mellan manliga och kvinnliga gamers, om än 

något mindre.  
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 I studien ombads deltagarna även att ge ett ställningstagande till påståendet om att 

videospel gör gamers sexistiska. Skillnaderna ses framför allt vid det högsta värdet (5) 

och det lägsta värdet (0), där gamers instämde i mindre grad än icke-gamers till 

påståendet. En närmare beräkning visade att vid den 70:e percentilen fick icke-gamers ett 

resultat på 4 eller under medan samma resultat för gamers var 2. Detta innebär att medan 

fördelningen för gruppen icke-gamers var relativt jämn så hade 70% av de tillfrågade i 

gruppen gamers ett resultat av den lägre instämmandegraden. Histogrammet nedan (Fig. 

3) visar denna fördelning av skattningen mellan gamers och icke-gamers.  

 

Figur 3. Fördelningen mellan gamer och icke-gamer 
Figuren visar graden av hur gamers och icke-gamers skattar gamers som sexistiska. X-axeln 

motsvarar antalet respondenter. I figuren ses att fler gamers än icke-gamers svarade att gamers 

inte alls blev sexistiska av videospel. 

 

 För att analysera relationerna mellan deltagarnas ställningstaganden till påståendet 

om kön och gameridentitet användes två Spearmans korrelationstester, då det är ett icke-
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parametriskt test. För korrelation till gameridentitet gav testet rS = -.25, N = 134, p = .000, 

two-tailed. Mellan ställningstagandet till påståendet om sexism och deltagarens kön gavs 

rS = .353, N = 134, p = .000, two-tailed. Korrelationstesterna visade det fanns ett samband 

både med gameridentitet och kön för hur deltagarna ställde sig till påståendet att videospel 

gör gamers sexistiska. 
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DISKUSSION 

KÖNSSTEREOTYPER, GAMERIDENTIFIKATION OCH INLÄRNING 

Att studera gamers som en grupp är mycket svårt, inte minst därför att det saknas en 

generell definition och innebörden av vad en gamer är varierar stort. I denna studie fick 

därför den egna definitionen som gamer alternativt icke-gamer stå i fokus. Studien visade 

att det spelade roll huruvida deltagarna betraktade sig som gamers eller ej för hur de 

graderar könsstereotypa karaktärer; gamers graderade karaktärerna överlag högre än icke-

gamers. Kön visade sig dock ha något större betydelse; kvinnor ansåg i högre grad än 

män att karaktärerna var negativt könsstereotypa. När en jämförelse gjordes mellan de 

kvinnliga stereotypa karaktärerna och de manliga stereotypa karaktärerna var skillnaden 

i korrelationsnivå försumbar, dock noterades att medelvärdet för manliga icke-gamers 

(7,19) var mycket lägre än för kvinnliga icke-gamers (11,18). Liknande tendens återfinns 

också i hur respondenterna ställde sig till påståendet att videospel gör gamers sexistiska, 

men här syntes också att kvinnor respektive icke-gamers i de två histogrammen inte hade 

några tydliga trender. Studien visade att det i enlighet med hypotesen och 

frågeställningarna fanns ett samband mellan gameridentifikation och låg skattning av 

könsstereotypa karaktärer, att kön var en starkare prediktor, och att gamers var mer 

känsliga för negativ forskning i jämförelse med icke-gamers.  

 Om en jämförelse mellan resultaten på skattningen av de könsstereotypa 

karaktärerna görs med resultatet från uppskattningen av sexism inom gaming kan det 

noteras att trots att studiens resultat visade att gamers är mer accepterande av 

könsstereotypa karaktärer så bedömde gamers att gruppen inte alls är på detta vis - som 

studien visade placerades 75% av respondenterna som var gamers inom den lägre halvan 

av bedömningsskalan. Den här inkongruensen skulle kunna förstås utifrån såväl Social 

Identity Theory som Social Learning Theory. Vissa forskare och tolkare av Social 

Identity Theory hävdar att social identifiering med en grupp leder till ingroup bias, och 

det är möjligt att gamers helt enkelt inte ser sexismen i sin egen grupp eftersom de är 

medvetna om att den inte är socialt önskvärd - indikationer på att så skulle vara fallet 

sorteras därför bort från medvetandet. Det är också tänkbart att de i enlighet med 

Banduras Social Learning Theory (1977) har lärt sig att detta är hur videospelskaraktärer 

ska se ut, och att de därför inte är ett uttryck för sexism. Kontroverser som GamerGate 

har sedan tidigare visat att det inom gamingvärlden finns en grupp som kraftigt motsätter 

sig en diversifiering av spelkaraktärerna, och denna grupp kan påverka den allmänna 

attityden bland gamers. 
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 Ett intressant resultat av studien var att även om gamingidentifikation hade en 

påverkan på bedömningen av könsstereotypa karaktärer, i likhet med vad Gillentines 

(2007) studie indikerade, så var kön en starkare prediktor - män skattade generellt 

karaktärerna som mindre könsstereotypa än kvinnor. Det finns i studien även resultat som 

pekar på att gamingidentifikation reducerat skattningen av könsstereotypa karaktärer, 

med resultatet att kvinnliga gamers generellt betraktade dem som mindre könsstereotypa 

och därmed låg i en nivå som var närmare manliga icke-gamers än kvinnliga icke-gamers. 

Detta skulle kunna indikera att kvinnor som spelar videospel blir desensibiliserade till de 

kvinnoporträtteringarna och betraktar dem istället som något normalt. Det kan tyckas 

märkvärdigt att kvinnor kan bli mer positiva till en karaktärisering som av samhället 

upplevs som negativt och som Behm-Morawitz och Mastro (2009) konstaterar ger dem 

sämre självförtroende, men Tajfel och Turner (1979) konstaterar att när det finns något 

form av “tävlingsförhållande” (i det här fallet mellan gamers och icke-gamers) så kan 

gruppens intresse få större prioritet än det egna intresset. 

 Gamers är också mer bekanta med karaktärer som uppvisar den här typen av negativ 

könsstereotyp och normaliserar därmed det. Upprepad exponering för stereotyperna i 

många olika spel skulle enligt exponeringseffekten (Falkenbach, et al., 2013) innebär att 

gamers blir mer positiva (mindre negativa) till stereotyperna desto fler stereotypa 

karaktärer de har sett. Gamers har rimligen en större kunskap och erfarenhet av 

spelkaraktärer än icke-gamers, och jämför därför karaktärer mer eller mindre medvetet 

med dessa tidigare upplevelser. Karaktärer som generellt skattas högt för negativ 

könsstereotyp kan därför upplevas som mindre stereotypa eftersom “det finns karaktärer 

som är mycket värre". 

 I studien fanns ett antal respondenter (totalt 21), vilka till en stor majoritet var 

gamers, som gav den lägsta möjliga skattningen på alla karaktärer i undersökningen, det 

vill säga både de stereotypa och de icke-stereotypa karaktärerna. Det är möjligt att 

respondenterna tyckte att alla karaktärer var på intet sätt stereotypa, men som tidigare 

studie visat har gamers försökt sabotera forskning som skulle kunna reflektera negativt 

på dem (Nauroth, et al., 2014). Det är möjligt, om än en mycket hypotetisk diskussion, 

att ett antal av de som gjorde studien missförstod dess syfte och trodde att den menade att 

studera huruvida karaktärerna var stereotypa, inte deras reaktion på dem, och därför 

skattade dem mycket lägre än rimligt för att manipulera resultatet. Om detta kan endast 

spekuleras, men det leder till en intressant diskussion om hur vissa gamers känner sig 



23 

hotade av forskning som kan nedvärdera deras identitet och därför försöker ta avstånd 

genom att förringa och manipulera forskningen.  

 

METODDISKUSSION 

För att möjliggöra genomförandet av studien krävdes insamling av kvantitativ data, vilket 

i sin tur krävde en enkät. Eftersom det inte fanns tidigare enkäter att använda sig av, och 

de som behandlade liknande ämnen var av kvalitativ art, var det nödvändigt att skapa en 

egen enkät. Detta förde förutsägbart med sig brister, inte minst vad gällde validiteten av 

mätinstrumentet.  

 Det kan konstateras att studiens generaliserbarhet är begränsad, delvis eftersom 

urvalet främst är begränsat till studenter och till en stad, men också därför att det är rimligt 

att anta att gamingkulturen mellan exempelvis västerländska länder och asiatiska har stora 

skillnader då den asiatiska gamingindustrin ser mycket annorlunda ut. Vidare kan även 

konstateras att det under den pågående studien var svårt att få kvinnliga respondenter att 

delta, och trots riktade försök att få tag i fler så blev det totala antalet i studien färre än 

vad som var önskvärt; detta gällde inte minst kvinnliga gamers. Hade ett större urval 

kunnat nås så hade det varit möjligt att genomföra fler intressanta korsstudier. 

Svårigheten att få tag på kvinnliga respondenter kan bero på allt från att de var mindre 

intresserade av ämnet till att utbudet av kvinnliga gamers är mindre än studier tidigare 

visat.  

 Den ekologiska valideteten stärktes av att studien inte utövade någon kontroll över 

miljön i vilken deltagarna fyllde i frågeenkäten. Det är däremot möjligt att resultatet 

skulle haft högre validitet om respondenterna fått tillgång till videoklipp med 

karaktärerna. Dock hade det gjort att enkäten tagit för lång tid att fylla i och det skulle 

uppstå metodologiska frågor kring vilka klipp som skulle väljas ut. Det absolut bästa hade 

varit att låta deltagarna själva spela spelen i hemmiljö, men av förståliga skäl var detta 

inte aktuellt i en studien av den här storleken. 

 Trots intensivt arbete med förstudien fanns aspekter med huvudstudien som kunde 

förbättrats; frågorna kan ha varit något missledande och bidragit till en del av de 

ofullständiga och borträknade svaren. Till varje bild på karaktärerna i enkäten fanns en 

fråga om deltagaren kände igen karaktären. Några av de borträknade deltagarna verkar ha 

uppfattat det som att de inte skulle svara på resten av frågorna om bilden om de här 

svarade nej. Då denna fråga ej användes i förstudien märktes inte denna effekt av. Det 
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kan därför i efterhand konstaterats att det hade varit önskvärt med ett förtydligande om 

att svar önskades till alla karaktärer oberoende av om respondenten kände igen dem.  

 I studien användes frågan “är karaktären en negativ könsstereotyp” men inte en 

motsvarande fråga för skattning av eventuell positiv könsstereotyp. Studien undersöker 

problematisering respektive acceptans av de bestående negativa stereotyper som återfinns 

hos karaktärer inom industrin. Det finns en möjlighet att deltagare upplevt karaktärer som 

positivt könsstereotypa, men då målet var att undersöka om deltagarna upplevde att 

karaktärerna uppvisade negativa stereotyper knutna till karaktärernas kön ansågs inte 

detta vara en relevant fråga för studien. Denna problematik hade möjligtvis kunnat 

undvikas genom en följdfråga så som “är det problematiskt med könsstereotyper i spel”. 

Det ansågs inte heller vara någonting som skulle påverka deltagares svar på frågan om 

negativa könsstereotyper. Det är dock en intressant fråga för framtida forskning av 

könsstereotyper, huruvida samma könsstereotyp kan uppfattas som både positiv och 

negativ av olika personer. För den här studien måste också påpekas att valet av 

specificeringen “negativ könsstereotyp” i enkäten påverkades av tendenser hos tillfrågade 

att annars läsa “könsstereotyper” som “stereotyper” och därmed i sin skattning blanda in 

exempelvis etnicitet, vilket inte var del av frågeställningen eller syftet med studien. 

 

FRAMTIDA STUDIER 

Det finns fortfarande mycket att utforska om gaming och dess effekter, och i denna studie 

framkom intressanta indikationer på att gameridentifikation har en påverkan på kvinnors 

skattning av könsstereotypa karaktärer. Antalet kvinnliga gamers i den här studien var 

inte tillräckligt stort för att resultat om dem som egen grupp ska kunna generaliseras. Det 

skulle vara intressant att se denna studie replikerad, eller en liknande studie, som 

fokuserar på skillnaden mellan kvinnliga gamers i förhållande till icke-gamers och 

huruvida gaming faktiskt får kvinnor att i högre grad acceptera könsstereotyper om 

kvinnor. Vidare skulle det vara intressant om en studie kunde göras i vilken de som 

identifierar sig som gamers jämförs med de som inte identifierar sig som gamers men 

fortfarande spelar mycket för att se om det finns en skillnad i skattningen av stereotypa 

karaktärer. Avslutningsvis kan även nämnas att förstudien visade på avsaknaden av en 

konsensus av vad som är en stereotyp manlig karaktär i gamingvärlden, och det skulle 

därför vara av intresse att undersöka hur gamers egentligen resonerar kring 

hypermaskulinitet i spel. 
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 Avslutningsvis kan konstateras att intresset för gaming numera är så stort, och 

gamers så många, att samhället gör sig själv en otjänst genom att inte närmare studera hur 

gaming påverkar både gamers och icke-gamers. 
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APPENDIX 
 

1.1 DESKRIPTIV DATA FRÅN FÖRSTUDIE 
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1.2 BOXPLOT – SKATTNING AV SAMTLIGA STEREOTYPER  

 

Figur A1. Fördelningen av gradering (total) stereotyp för icke-gamers och gamers 

 

1.3 HISTOGRAM – UPPLEVD SEXISM BLAND GAMERS EFTER 
KÖN 

 

 

Figur A2. Skattning av män och kvinnor för huruvida videospel gör gamers sexistiska 
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1.4 ENKÄT TILL HUVUDSTUDIEN 

Denna version av enkäten har fått bilderna på karaktärerna borttagna på grund av 

copyright. Vidare kan noteras att ett skrivfel skett vid referensen Brenrick (2007), vilken 

ska vara Brenick (2007) samt att referensen för Fall (2014) är inkorrekt och ska istället 

vara Eichenbaum, et al., (2014).  
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