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Research in the field of gaming and the gaming culture shows that the culture is 
characterized by sexism and hypermasculinity, however a majority of this research is 
conducted in an Anglo-Saxon context. Therefore the aim of this study was to elucidate 
the Swedish gaming discourse in relation to gender, gendered norms and stereotypes. 
We also sought to examine the relationship between the editorial content and the blog 
comments. The study was based on a critical discourse analysis with a gender 
perspective, applied to five Swedish gaming blogs. By implementing power theory and 
encoding/decoding theory, we have concluded that there is a discursive struggle, where 
one part of the gaming culture is characterized by male dominance, while the other part 
of the discourse is showing signs of resistance to this hypermasculinity. We found that 
there is a gap between how gender is portrayed among the blog comments in 
relationship to the editorial content. 
 
 
 
Nyckelord 
 
Critical discours analysis, power, gender, gaming culture, blogs  
  



  
 

ii 

Innehåll 
1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

1.1 Problembakgrund _________________________________________________ 1 
1.2 Definition av gaming och gamer _____________________________________ 2 
1.3 Definition av hypermaskulinitet ______________________________________ 2 

2 Litteraturgranskning __________________________________________________ 3 
2.1 Medier och kultur _________________________________________________ 3 
2.2 Språk och makt ___________________________________________________ 4 
2.3 Diskurs _________________________________________________________ 5 
2.4 Genus och gaming ________________________________________________ 6 

3 Syte och frågeställningar ______________________________________________ 10 
3.1 Syfte __________________________________________________________ 10 
3.2 Frågeställningar _________________________________________________ 10 

4 Metod _____________________________________________________________ 11 
4.1 Kvalitativ metod _________________________________________________ 11 
4.2 Kvalitativ innehållsanalys __________________________________________ 11 
4.3 Kritisk diskursanalys _____________________________________________ 11 
4.4 Urval och avgränsning ____________________________________________ 12 
4.5 Datainsamlingsmetoder ___________________________________________ 13 
4.6 Tillvägagångssätt ________________________________________________ 14 
4.7 Reliabilitet och validitet ___________________________________________ 14 
4.8 Metodkritik _____________________________________________________ 15 
4.9 Forskningsetik __________________________________________________ 16 

5 Resultat och analys __________________________________________________ 17 
5.1 Nöjesguiden ____________________________________________________ 17 

5.1.1 Inlägg: Spöad - efter noter _____________________________________ 17 
5.1.2 Inlägg: Trailer park thursday - games edition ______________________ 18 
5.1.3 Inlägg: Framtidsdrömmar ______________________________________ 19 
5.1.4 Inlägg: Får spel i radio, del 2 ___________________________________ 20 
5.1.5 Inlägg: Kriget mot kvinnorna ___________________________________ 21 

5.2 Discordia _______________________________________________________ 23 
5.2.1 Inlägg: Can I kiss your…? ______________________________________ 23 
5.2.2 Inlägg: Whoops! _____________________________________________ 25 
5.2.3 Inlägg: Booth babes are bad for biz ______________________________ 26 
5.2.4 Inlägg: Sluta klaga! ___________________________________________ 29 
5.2.5 Inlägg: SVT debatt ____________________________________________ 31 

5.3 Svampriket _____________________________________________________ 31 
5.3.1 Inlägg: Årets spel 2013 ________________________________________ 31 
5.3.2 Inlägg: Nystart 2014! _________________________________________ 33 
5.3.3 Hallå spelglädjen! Var är du? ___________________________________ 34 
5.3.4 Inlägg: FIFA är ett av världens bästa spel _________________________ 34 



  
 

iii 

5.3.5 Inlägg: Duktig till ingen nytta ___________________________________ 36 
5.4 Spelbloggen från Dagens Nyheter ___________________________________ 37 

5.4.1 Inlägg: Kassandrakomplexet igen ________________________________ 37 
5.4.2 Inlägg: Nu är det GTA, men dessförinnan… ________________________ 38 
5.4.3 Inlägg: “De små detaljerna” ___________________________________ 39 
5.4.4 Inlägg: Steam vill att du sjukskriver dig ___________________________ 39 
5.4.5 Inlägg Auktionen är stängd _____________________________________ 40 

5.5 Aftonbladet/Blog ’Em Up _________________________________________ 41 
5.5.1 Inlägg: The Slaying of Sandy Hook Elementary _____________________ 41 
5.5.2 Inlägg: Om AAA-spelens fascinerande brist på mening _______________ 42 
5.5.3 Inlägg: There’s nothing wrong with going nowhere baby, but we should be 
going nowhere ___________________________________________________ 42 
5.5.4 Inlägg: Lollipop Chainsaw, Drive och problemen med exploatation _____ 44 
5.5.5 Inlägg: Telepatiska krig i Clairvoyance ___________________________ 46 

6 Slutsats och diskussion _______________________________________________ 48 
6.1 Sammanfattning _________________________________________________ 48 

6.1.1 Frågeställning 1: Hur representeras genus i gamingbloggar? __________ 48 
6.1.2 Hur samtalar man om genus redaktionellt jämfört med läsarkommentarer? 49 

6.2 Diskussion _____________________________________________________ 49 
6.3 Vidare forskning _________________________________________________ 50 

Referenser ___________________________________________________________ 51 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A Bloggar och blogginlägg som använts som analysmaterial _____________ I 

 



   
 

1 
 

1 Inledning 
 
Spelkulturen omnämndes för första gången 1996 och definierades då som en ny 
subkultur med sitt ursprung i spelandet av datorspel (Shaw, 2010). Till en början var 
spelandet endast ett intresse i en smal krets, men i modern tid har det brett ut sig globalt 
och utvecklats till ett populärkulturellt fenomen och är således även ett fenomen som i 
allra högsta grad präglar samhället (Briley & Aaker, 2006). Spelkulturen har sen dess 
utbredning varit föremål för kritik, och då främst på grund av dess påverkan på 
samhället i form av våld och sexism. Majoriteten av den forskning vi tagit del av hävdar 
att spel och kulturen runt spelandet är präglad av grov sexism. Kulturen beskrivs ofta 
som “grabbig”, med en manlig norm, som inte bara finns i kulturen runt spelen, utan 
även präglar spelmediumet i sig (Dagens Nyheter, 2011). 
 
Den manliga normen som präglar kulturen härstammar från myten om att kvinnor 
hanterar teknik sämre än män. Detta har påverkat samhället i stort och inte minst 
spelkulturen. Den stereotypa synen på kvinnor och teknik har lett till att en viss “boys-
club”-mentalitet har utvecklats kring IT och specifikt gaming. Män har på detta sätt fått 
ett försprång av kunskap om spelteknik, vilket således gör det svårare för kvinnor att ta 
plats i kulturen (Lie, 2003). 
 
Detta har lett till att kvinnliga spelare generellt sett betraktas som mindre “kunniga” i 
många avseenden. Spelens karaktärer är dessutom i majoritet män med starka maskulina 
attribut, och de få kvinnliga karaktärerna är oftast i allra högsta grad sexualiserade och 
stereotypa. Detta är ett resultat av att populärkulturella spel designats och skapats för en 
manlig publik menar Cassell och Jenkins (1998). 
 
Tidigare forskning beskriver följaktligen gamingdiskursen som starkt sexistisk, 
problematiken är att en stor del av forskningen i fråga är anglosaxisk. Man kan 
ifrågasätta huruvida forskning utförd i en anglosaxisk kontext stämmer överens med den 
svenska spelkulturen då genus och tillhörande samhällsstrukturer varierar i stort mellan 
olika kulturer, med skilda sociala ställningar mellan män och kvinnor (Sidanius, Levin, 
Liu & Pratto, 2000). De skandinaviska könsnormerna skiljer sig dessutom avsevärt från 
de amerikanska, där amerikanska är mer restriktiva och skandinaviska mer öppna 
(Christensen, 2010). 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Sexism är ett återkommande fenomen som präglar samhällsstrukturen och spelkulturen 
har varit ett tydligt exempel på hur sexism präglar samhällets sociala struktur. Vi 
misstänker att den anglosaxiska forskningens sätt att beskriva gamingdiskursen är 
ofullständigt, och då särskilt i en svensk kontext. 
 
En stor del av den anglosaxiska forskningen om gaming visar som nämnts ovan på ett 
fenomen av sexism inom spelkulturen. Forskning menar att diskrimineringen av kvinnor 
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sträcker sig från spelmediet i sig till kommunikationen i och runt spelandet. Humphreys 
och Orr Vered (2014) fastslår att könsnormer även består online och i spel, och att dessa 
normer förstärks av den mansdominerade gamingdiskursen. Att gamers tar med sig 
värderingar och attityder in i spelvärlden bestyrks även av en vetenskaplig undersökning 
genomförd av Hancock, Jolls och Jolls (2013). Deras forskning visar således på att man 
inte endast tar med sig sina värderingar och attityder in i spelvärlden, utan att det även 
förekommer att värderingar och attityder förstärks. Salter och Blodgett (2012) har nått 
en liknande slutsats i en studie om sexism och hypermaskulinitet i spelkulturen. 
Författarna har undersökt hur spelgemenskapen bemöter femininitet på ett högst 
fientligt sätt och kommit fram till att spelvärldens hypermaskulina diskurs uppmuntrar 
maskulint beteende och stänger ute kvinnor. 
 
Spelkulturen präglas av en viss maskulinitet som förstärker sexism; vi ställer oss 
frågande till huruvida detta förekommer även i den svenska spelkulturen, och i så fall, 
på vilket sätt? Med kulturella skillnader i åtanke kan man anta att Sveriges kultur på ett 
eller annat sätt skiljer sig från den anglosaxiska kulturen. Således påverkar detta även de 
attityder och värderingar som svenska spelare tar med sig in i spelkulturen. Likaledes 
kan man förmoda att gamers i den anglosaxiska spelkultur besitter andra attityder och 
värderingar, vilket skiljer sig från Sveriges i och med, vilket i det fallet innebär att 
forskningsresultaten inte är representativa för den svenska kontexten. 
  
1.2 Definition av gaming och gamer 
 
För att fortsätta med en gemensam förståelse i studien väljer vi att definiera uttrycket 
gaming. Det digitala lexikonet Merriam-Webster (2014) definierar gaming som 
antingen aktiviteten av att spela datorspel (computer games) eller aktiviteten att spela 
om pengar (gambling). Definitionen vi använder i vår studie är den som syftar till 
aktiviteten att spela datorspel. Således definierar vi gamer som en individ som 
regelbundet spelar dator- och tv-spel och ser sig själv som en del av spelkulturen. I vår 
studie inriktar vi oss på människor som är mer insatta i spelkulturen, vilket är människor 
som ofta går under benämningen hardcore gamers (Computer Help, 2014), till skillnad 
från så kallade casual gamers, vilka inte definierar med spelkulturen i lika stor grad, 
dessa spelar mer lättillgängliga spel (Computer Help, 2014). 
 
1.3 Definition av hypermaskulinitet 
 
Hypermaskulinitet är överdrivandet av manligt stereotypt beteende så som sexualitet, 
fysisk styrka och aggressivitet. Hypermaskulinitet uppstår ofta i grupper där män är 
majoritet (Salter & Blodgett, 2012). 
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2 Litteraturgranskning 
 
2.1 Medier och kultur 
 
Kulturer har en stor påverkan på våra liv. När vi börjar använda språket blir vi 
medlemmar av en kulturell gemenskap som uppstår mellan människor. Gripsrud (2011) 
beskriver kultur som en gemenskap vilken är baserad på gemensamma koder. Specifika 
koder för en viss kultur gör att man förstår saker som man annars inte hade uppfattat 
eller förstått. För att kunna ta del av dessa koder krävs det faktakunskap om det som 
kulturen berör, dels en slags förtrogenhetskunskap som innebär att man förvärvas in i 
kulturen genom att befinna sig i den. 
 
Lull (2000) fördjupar kulturbegreppet genom att skriva att kultur flyter fram och 
tillbaka i en kollektiv domän av medvetenhet, undermedvetenhet, minne och sociala 
handlingar samt tar form genom traditioner, seder, värderingar och institutionaliserade 
idéer. Mer lättillgängligt skriver han att en kultur handlar om att “göra saker på vårt 
egna sätt”. Spelkulturen, vilken är den kultur vi vill undersöka och ta del av närmare 
beskrivs som manlig och tonårig i sin framtoning och har varit sådan över en lång tid 
(Newman, 2012). Jenson och de Castell (2010) instämmer med den beskrivningen av 
spelvärlden och beskriver den vidare som kvinnofientlig och sexistisk, och att detta 
gäller även spelen. I spelen är de kvinnliga spelkaraktärerna få jämfört med männen, 
och de som finns är i de flesta fall starkt sexualiserade. 
 
Det är genom ett samspel med andra människor som vi skapar en identitet och formas 
som individer. Det finns två typer av socialisationer som vi blir medlemmar i. Den 
första är den primära socialisationen, vilken är den som försiggår bland ens närmsta, 
som familj och vänner. Den sekundära socialisationen är gemensamma beteckningar 
som går utanför familjen och är värderingar som hämtas från exempelvis skolan eller 
från sin idrottsförening (Gripsrud, 2011). Han menar även att massmedier är samhällets 
förlängda arm som når oss i vår intima sfär. 
 
Ett massmedium som kan uppfattas som intimt men samtidigt är offentligt är bloggar. 
Fagerström och Nilson (2008) definierar massmedier som ett medium som når ett stort 
antal människor, vilket inkluderar bloggar. Pedersen (2010) skriver att bloggmediet ger 
en möjlighet att kommunicera med en extern publik, men har samtidigt karaktärsdrag 
som efterliknar en dagbok, som traditionellt är privat. Bloggar kan användas som en 
elektronisk dagbok för bloggskribenten men ses ofta som något mer eftersom den ger 
möjlighet att få kommentarer och feedback till sina inlägg. En blogg gränsar mellan den 
privata sfären och det offentliga på det sätt att den ger bloggskribenten makten att ändra, 
censurera och radera kommentar som den ogillar eller inte delar skribentens åsikter. 
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Bloggens mer personliga tendens ser vi som en intressant aspekt av hur massmedier 
påverkar våra normer, värderingar och hur våra synsätt skapas och därmed även 
påverkar specifika kulturer. Media ger inte fullständiga, objektiva återspeglingar av hur 
kvinnor och män förhåller sig till verkligheten, istället möter vi ofta subjektiva 
skildringar som är präglat av ofullständigheter. Att bloggar är präglade av en informell 
ton, och därmed skiljer sig från traditionella medier så som tv och tidningar, gör att vi 
finner ett intresse i att undersöka hur språket gestaltar sig i spelbloggar som 
kulturbärare, och vilka uttryck språket tar när det brukas inom spelkulturen med ett 
genusperspektiv. 
 
2.2 Språk och makt 
 
Lull (2000) skriver att språk och kultur inte kan separeras. Han menar att språket är ytan 
för kulturella uttryck. Denna beskrivning delas av kulturteoretikern Hall och hans 
medförfattare Evans och Nixon i boken Representation (2013). I boken beskriver de hur 
man skapar mening genom språk och kultur. Språket använder tecken för att 
symbolisera olika objekt, människor och händelser som inträffar i verkligheten. Det är 
genom dessa tecken vi uttrycker oss till andra människor och utbyter meningar med 
varandra, vilket blir en viktig del i kulturskapandet. Hall skriver att språket blir ett 
representationssystem som binder samman mening och kultur men att det inte fungerar 
som en spegel som reflekterar tillbaka verkligheten på samma sätt (Hall, Evans & 
Nixon, 2013). 
 
Det finns två olika system av representation; ett mentalt system som klassificerar och 
organiserar världen i meningsfulla kategorier, men för att kommunicera meningar krävs 
det ett system till, språket. Språket består av olika tecken som är organiserade i olika 
relationer. Dessa tecken kan enbart förmedla mening om man har koder som kan 
översätta begrepp från och till språket. Dessa koder är inte ett resultat av sociala 
konventioner utan är en viktig del av vårt kulturskapande som vi lär oss och omedvetet 
tar till oss när vi blir medlemmar av en kultur (Hall et al., 2013). 
 
En viktig aspekt av språket är hur man använder sig av det för att utöva makt. Språket 
blir därför ett viktigt kontrollinstrument för vad som får sägas och uttryckas (Börjesson 
& Rehn, 2009). Makt kan definieras som en egenskap men även som en relation mellan 
ting. Olika aktörer har olika nivåer av makt, vilket påverkar maktspelet mellan 
aktörerna. Därför kan man se maktkamper mellan individer, organisationer, företag och 
staten i samhället. Övergripande maktrelationer blir därför maktstrukturer i samhället 
(Berglez & Olausson, 2009). Börjesson och Rehn (2009) utvecklar genom att beskriva 
att det är skillnad på att erhålla makt och att ha makt över någon annan. Makt blir ett 
sätt att beskriva konflikter eller samspel mellan olika parter som har olika åsikter eller 
mål, som de försöker driva igenom. 
 
Det postmoderna perspektivet på makt utvecklat av den franska filosofen Michel 
Foucault menar att makt byggs underifrån i ett modernt samhälle. Det är 
expertkunskapen som blir central i maktutförandet och sättet man kontrollerar aktörer. 
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Foucault menade att makt och kunskap hör ihop. Varje kunskapsuttalande blir en del av 
maktapparaten som gör kunskapen tillåten och legitim. Det blir således viktigt att ha 
kontroll över kunskapen (Börjesson & Rehn, 2009). 
 
Hall et al. (2013) beskriver encoding/decoding-teorin och menar att publiken är aktiv 
men att medieinnehåll också bär med sig sina egna tolkningar. Innehållet är laddat med 
ideologiska syften som gör det svårare för mottagaren av mediemeddelanden att göra 
sin egen tolkning. Hall menar att sändaren av ett meddelande kodar det och att en 
mottagare avkodar och tolkar meddelandet på sitt egna sätt. Därför kan mötet mellan 
media och mottagare ge tre olika typer av tolkningar: 
 

− Dominerande tolkning: Mottagaren tar åt sig hela meningen i meddelandet. 
− Förhandlande tolkning: Mottagaren tar med sig en del av meddelandet men även 

står emot en annan del. 
− Oppositionell tolkning: Mottagaren tar inte till sig meddelandet. 

 
När man skapar kommersiellt gångbara mediaprodukter väljer man att koda in de 
dominerande idéerna och normerna i samhället för att locka till sig en bredare publik 
skriver Berglez och Olausson (2009). Detta kan appliceras på populärkultur, exempelvis 
dator- och tv-spel samt journalistiska produkter som t.ex. tidningar som framhäver 
redan etablerade värderingar i samhället. De maktmönster som kommer fram orsakas av 
en samhällsstruktur som reproduceras av redaktioner, journalister och deras 
mediaproduktioner skriver Falkheimer (2001). Berglez och Olausson (2009) skriver 
även att ett successivt nötande av dessa konventioner gör att vi tar dem för givna och tar 
in dem utan att tänka på det. Med det menas att inte alla avkodar innehåll på det sätt 
som medieproducenten avsiktligt vill. 
 
2.3 Diskurs 
 
Falkheimer (2001) beskriver en diskurs som något som är tätt förknippat med makt. 
Diskurser reproduceras genom samhället och makt föds upp i lokala sammanhang. Han 
skriver att det är samtalet som sätter gränser för vad som får sägas eller göras. Det blir 
en samtalsordning med tydliga ramar som stänger ute sådant som inte anses korrekt, en 
ram runt diskursen som bevakas av aktörer. Diskursen är således en tillfällig tillslutning 
som fixerar betydelsen på ett bestämt sätt, men den bestämmer inte att betydelsen ska 
vara fixerade på just det sättet i all framtid, utvecklar Winther Jørgensen och Philips 
(2000). Bergström och Boréus (2012) skriver att en diskurs är regelsystem som 
legitimerar vissa kunskaper men stänger ute andra som pekar ut vilka som har rätt att 
uttala sig med auktoritet. 
 
En välkänd inriktning inom diskursfältet är den kritiska diskursanalysen. Det är en 
generell inriktning, samtidigt som det är samma uttryck som Norman Fairclough 
använder i sin egen specifika inriktning på sin kritiska diskursanalys skriver Winther 
Jørgensen och Philips (2000). Den inriktningen som Fairclough utvecklat har inspirerats 
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av Foucaults maktteorier och menar att det finns konstruerade sociala identiteter i 
diskurser. De vidmakthåller befintliga sociala relationer i diskursen och därmed 
upprätthålls även rådande maktstrukturer. Genom en tredimensionell modell kan man 
beskriva diskurser i tre nivåer. Den innersta nivån beskriver texten och dess struktur. 
Den andra nivån beskriver den diskursiva praktiken, produktionen och konsumtionen av 
texter. Den yttersta nivån är den sociala praktiken som blir handlingar inom diskursen. 
En diskurs måste även ta hänsyn och sättas i relation till andra diskurser för att se hur 
diskursordningen mellan dem ser ut (Bergström & Boréus, 2012). 
 
2.4 Genus och gaming 
 
Begreppet genus används för att beskriva att manliga och kvinnliga attribut och 
beteenden inte är direkt biologiska, utan är kopplade till kultur (Gothlin, 1999). Som 
filosofen Simone de Beauvoir uttryckte sig i boken Det andra könet (2012): “Man föds 
inte till kvinna, man blir det”. Samhället är fyllt av fall som visar på att genus är 
konstruerat och att det dessutom kan förändras över tiden. Exempelvis ses aktiviteten 
fiske som en kvinnlig uppgift i somliga kulturer medan det i andra kulturer anses vara 
manligt (Cassell & Jenkins, 1998). 
 
Män och kvinnor har genom historien ofta betraktats som motsatser, i dagens samhälle 
ses de, åtminstone i teorin, som jämlikar, även om män länge betraktats som starkare 
och mer värdiga (Weedon, 1999). Fagerström och Nilson (2008) skriver även att genom 
historien har villkoren för män och kvinnor sett olika ut och tar upp begreppet 
genuskontraktet, som introducerades av Yvonne Hirdman på 1980-talet. 
Genuskontraktet beskriver genusrollerna och bygger på isärhållandets logik och att 
mannen anses som norm. Kvinnor blir avvikande i hierarkin, som upprätthålls av både 
män och kvinnor tillsammans, och att denna position omförhandlas med jämna 
mellanrum. Fagerström och Nilson (2008) skriver att genus är starkt förknippat med 
makt och att ett genusperspektiv blir uddlöst utan att ta hänsyn till ett maktperspektiv. 
Maktmotståndet mot underordningen av kvinnor i samhället tar form främst genom 
feminismen som blivit en motrörelse för den manliga dominansen i samhället, som fått 
namnet patriarkatet av kvinnorörelsen (Connell, 2008). Connell (2009) skriver att 
genusroller inte är något som påtvingas utifrån sociala normer, utan vi skapar själva en 
maskulin eller feminin identitet som tar plats i en genusordning. Han fortsätter med att 
skriva att det tillkommer tillräckligt med gränsöverskridande genusroller för att 
provocera fram reaktioner. Människor som avviker från den dominerande definitionen 
av maskulinitet utsätts därför ofta för psykisk misshandel och diskriminering. 
 
Edlund, Erson och Milles skriver i Språk och kön (2007) att det är viktigt att se 
stereotyper ur ett maktperspektiv. Stereotyper tenderar nämligen att vara riktade mot 
underordnande grupper, som etniska minoriteter och kvinnor. Män däremot använder 
ofta språket för att utöva makt och det är således därför vanligare att kvinnor framställs 
på ett stereotypt sätt. Holmes och Meyerhoff (2005) skriver också att sexistiska 
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stereotyper är så pass vanliga att de ofta inte ifrågasätts och att sexism blivit ett sätt att 
utöva makt.  
 
I det postmoderna samhället anses snarare kvinnors språkbruk vara en fördel, och mäns 
språkbruk undermåligt. Språket inte är könsneutralt, män har en sämre verktygslåda än 
kvinnor när det gäller ordkunskap och kommer därför ofta i underläge, vilket gör att 
mäns reaktioner ger uttryck för aggressivitet eller en flyr från problemet (Josefson, 
2005). Connell (2008) skriver att det går att utläsa ett samband mellan våld och det 
maskulina genuset som ofta tar form genom masskulturen där maskuliniteten blivit 
erkänt som ett bidragande orsak till våldskulturen.   
 
I följande avsnitt behandlar vi tidigare forskning på sexism i spelkulturen, vi kommer 
att ta avstamp i detta för att på så sätt bygga en kumulativ studie. I en studie gjord av 
Salter och Blodgett (2012), utförd i en anglosaxisk kontext, hävdar man att spelvärldens 
maskulina diskurs förstärkts, snarare än stjälpts, av kvinnors närvaro. Detta blir således 
ett fall av hypermaskulinitet, vilket är ett fenomen av överdrivna maskulina stereotyper 
inom somliga subkulturer, i detta fall spelkulturen. Detta leder till att maskulina 
egenskaper, som exempelvis aggressivitet förstärks, vilket tar form i bland annat tv- och 
datorspelsvåld. Salter och Blodgett (2012) förklarar sexismen som kvinnorna utsätts för 
som en reaktion på förändring i kulturen. Spelkulturen har sedan länge haft en stabil 
struktur, med endast män, men de senaste åren har kvinnor tagit sig in i kulturen, vilket 
lett till ett behov av att hävda manligheten ytterligare (Salter & Blodgett, 2012). Salter 
och Blodgett (2012) menar att kvinnornas närvaro upplevs som ett hot mot den manliga 
kulturen och hävdar att allt fler kvinnor spelar är den moderna spelvärldens maskulinitet 
snarare starkare än tidigare. För att förstärka manligheten krävs det att femininitet 
nedvärderas, och det är alltså detta som orsakar trakasserandet av kvinnliga spelare 
(Salter & Blodgett, 2012).  
 
Beavis och Charles (2007) beskriver sexismen i spelkulturen vidare genom att studera 
gemenskapen vid LAN-kaféer och har då lagt fokus på hur denna kontext ytterligare 
komplicerar ställningen mellan de olika könen. De tar upp det faktum att kvinnor som 
befinner sig i en miljö dominerad av män genast definieras av sitt kön, och således 
hamnar i kategorin “tjej”, eller “gamer girl”. Studien undersöker hur maskulint och 
feminint, som två binära motsatser, tar form och påverkas i en miljö där män och 
kvinnor ägnar sig åt samma aktivitet: att spela. Resultaten visar på att de kvinnliga 
intervjuobjekten upplever ett starkt utanförskap, där männen ser dem som motsatser 
trots det gemensamma intresset. Detta tar form i både positiv och negativ 
uppmärksamhet från männen, men i stort sett alla fall har inslag av sexism. Detta 
illustreras även i en studie av Kuznekoff & Rose (2013). Studien undersökte mäns 
reaktioner på närvaron av en kvinnlig röst i onlinespel. Resultaten visar på att kvinnor 
möter tre gånger fler negativa kommentarer än män, även om de uttalar sig om samma 
sak. Kvinnor fick kommentarer som ofta var sexistiska, t.ex. genom uttryck som 
“fucking slut” och “boobs or gtfo” (vilket är en förkortning för get the fuck out). 
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Fox och Tang (2013) tar upp utsträckningen av sexism i onlinegaming och beskriver hur 
sexismen genomtränger i stort sett hela spelkulturen. På dessa grunder har de syftat till 
att belysa vilka karaktärsdrag, demografiska variabler och nivåer av spelande som är 
kopplat till ett sexistiskt beteende. Fox och Tang (2013) diskuterar hur kvinnors närvaro 
förändrar dynamiken i den sociala strukturen runt gaming och kommer precis som 
Salter och Blodgett (2012) fram till att det haft negativa konsekvenser, främst i form av 
ökad sexism, något som Fox och Tang (2013) belyser som högst problematiskt. De 
kopplar det hårda klimatet, starkt präglat av sexism, till det faktum att man i onlinespel 
oftast är anonym.  
 
Fox och Tang (2013) tar upp forskning som visar på att spel med sexualiserade 
karaktärer normaliserar sexuella trakasserier, och att det således förekommer att kvinnor 
väljer att undvika just den sortens spel. Fox och Tang (2013) utgår ifrån Salter och 
Blodgett (2012) och beskriver spelkulturen som “en mans värld” där kvinnor uppfattas 
som hot mot normen och drar slutsatsen att det är detta som orsakar trakasserierna mot 
kvinnliga spelare. Man hävdar dessutom att, även om spelkulturen inte längre är 
mansdominerad, så är kulturen så pass präglad av den tidigare mansdominansen att 
dessa mönster är mycket svåra att bryta. 
 
Vi vill dock belysa det faktum att forskning om spel blivit starkt ifrågasatt, bland annat 
av Jenson och de Castell (2010). De kritiserar de senaste 30 åren av genus- och 
spelforskning i tidskriften Simulation & Gaming (2010). De fastslår att tidigare 
forskning på området är färgad av en konstant, metodologisk partiskhet, en 
metodologisk vinkling som antyder att det inte finns något nytt att lära om genus och 
gaming, detta genom att om och om igen gestalta könsstereotypa påståenden som 
sanning. Jenson och de Castell (2010) hävdar att det i forskning mer eller mindre 
förmodat att spelkulturen är manlig utan en vetenskaplig grund, vilket färgat 
forskningsresultat inom området. 
 
Jenson och de Castell (2010) rekommenderar att framtida forskning bör undersöka 
gaming och genus ur nya perspektiv. De tar upp forskning som menar att avsaknaden av 
kvinnor i den teknologiska sfären snarare handlar om att den typ av teknologi som 
kvinnor ägnar sig åt inte erkänns som “riktig” teknologi än att kvinnor ska ha “stängts 
ute” från teknologin (Lothan & Faulkner, 2004). Vi tolkar detta som att den upplevda 
avsaknaden av kvinnor snarare är en fråga om kvinnors frånvaro i den offentliga 
diskursen och inte i den faktiska praktiken. De belyser att tidigare forskning på området 
behandlar den sociala kontexten som högst avgörande för förståelsen av gaming i 
förhållande till kön, vilket de bedömer som positivt. Jenson och de Castell (2010) 
hävdar att forskning inom området direkt tolkar olikheter som könsskillnader, vilket 
leder till att även själva forskningen reproduceras. 
 
Jenson och de Castell (2010) kritiserar det faktum att i stort sett all forskning fokuserat 
på kvinnor som gamers istället för män, man har således behandlat manliga gamers som 
standard, och kvinnor som avvikande. De belyser även problematiken i att studier kring 
gaming och genus länge försökt identifiera kvinnors spelpreferenser, i och med att man 
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därmed betraktar kvinnor som avvikande från “normen”. Forskning visar dessutom på 
att kvinnliga gamers har nästintill identiska preferenser som manliga gamers. De 
kritiserar att forskning om kvinnliga gamers ofta har låg reliabilitet i och med att urvalet 
många gånger är mycket skralt. Man kan därför ifrågasätta tidigare forsknings egentliga 
kvalitet. Detta tar även Diane Carr (2005) upp i en studie om könade spelpreferenser. 
Hon kritiserar det faktum att man utan egentliga belägg behandlar skillnader i 
preferenser som beroende på könsskillnader, och belyser hur detta i många avseenden är 
kontraproduktivt. Vi finner denna kritik mot tidigare forskning som en högst relevant 
utgångspunkt för vår studie. 
 
Sammanfattningsvis anser den forskning vi undersökt att spelkulturen präglas av en 
grov sexism. Man bör ha i åtanke att den tidigare forskningen runt gaming och dess 
kultur rör sig inom ett anglosaxiskt perspektiv med främsta fokus på USA. Samtidigt 
har den fått kritik för att vara ensidig, vilket vi finner problematiskt. Den svenska 
kulturen skiljer sig dessutom från den anglosaxiska (Cristensen, 2010), vilket gör att vi 
ställer oss frågande till huruvida tidigare forskning kan appliceras på den svenska 
kontext. Diskurser förändras och har alltid någon form av motstånd, stort som litet. 
Makt utövas i alla de diskurser som omger oss och upprätthålls genom språket, men det 
är fortfarande inte betraktat som en evig sanning, utan kan förändras. Därför anser vi att 
ett diskursivt förhållningssätt till hur den svenska gamingdiskursen förhåller sig till 
genus är av intresse. Genom att utföra en kritisk diskursanalys vill vi utforska hur 
svenska spelbloggar förhåller sig till genus. 
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3 Syte och frågeställningar 
 
3.1 Syfte 
 
En stor del av forskningen på området står följaktligen enig i att spelkulturen präglas av 
en stark sexism och kvinnofientlighet, Salter och Blodgett (2012) hävdar även att 
sexismen och hypermaskuliniteten förstärkts av kvinnors närvaro, en hypermaskulinitet 
som ofta tar form i våld och aggressivitet, även i spelen. Då forskningen är utförd i en 
anglosaxisk kontext kan man ifrågasätta huruvida den är tillämplig på den svenska 
spelkulturen. Vårt syfte med studien blir därmed att undersöka hur den svenska 
gamingdiskursen förhåller sig till genus. 
 
3.2 Frågeställningar 
 
Ur vårt syfte har vi formulerat en huvudfråga och har sedan tagit fram en 
kompletterande fråga som står som grund för den empiriska data vi ska undersöka och 
analysera. 
 
Våra frågeställningar blir därmed: 
 

− Hur representeras genus i gamingbloggar? 
 

− Hur samtalar man om genus redaktionellt jämfört med läsarkommentarer? 
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4 Metod 
 
4.1 Kvalitativ metod 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod till vår studie. Det är en 
metodinriktning som fokuserar på tolkningar och “mjuka värden”. Förståelsen för den 
sociala verkligheten står i centrum (Bryman, 2008). Syftet med att använda oss av den 
kvalitativa metoden istället för en kvantitativ är att vi vill uppnå en djupare förståelse 
för vårt forskningsproblem. Kvantitativ forskning bygger på kvantifiering av insamling 
och analys av data, ger en mer statisk bild av den sociala verkligheten och är en metod 
som fokuserar på ”hård data” (Bryman, 2008). Vi vill åt en kontextuell förståelse i vår 
studie och anser därför att det är fördelaktigt att välja en kvalitativ inriktning istället för 
en kvantitativ. Med hjälp av ett kvalitativ tolkande perspektiv får vi en större inblick i 
det område vi vill valt att undersöka för att kunna besvara våra frågeställningar.  
 
4.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 
En kvalitativ innehållsanalys innebär att identifiera det mest betydelsefulla innehållet 
genom att noggrant studera textens olika beståndsdelar men även se till helheten och 
kontexten. Detta innebär således att specifika delar av texten betraktas som mer 
väsentliga i förhållande till andra (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 
Vi finner denna analysmetod lämplig då kvalitativ innehållsanalys syftar till att ta fram 
textens underliggande mening, vilket kräver att man intensivt studerar texten. För att 
göra detta krävs det att forskaren ställer frågor till texten, detta anses vara basen för den 
kvalitativa innehållsanalysen (Esaiasson et al., 2012). 
 
Kvalitativ textanalys används generellt på två olika sätt; för att systematisera innehållet 
eller för att kritiskt granska det som skrivs. Vi har valt att använda oss av den kritiska 
granskningen i och med att den går betydligt djupare än den systematiska. Det finns tre 
olika sätt att genomföra en kritisk granskning på; idékritisk, ideologikritisk och genom 
en diskursanalys. Den idékritiska analysen bedömer till vilken grad textens argument 
går i linje med rationella eller moraliska normer. Den ideologikritiska analysens syfte är 
däremot att belysa samhällskonflikter som reflekteras i texten. Diskursanalysen är dock 
den mest förekommande metoden för textanalys, den syftar till att identifiera 
underliggande maktförhållanden i texten och betraktar även språket som en väsentlig 
faktor i hur den sociala verkligheten framställs och formas (Bryman, 2008). 
 
4.3 Kritisk diskursanalys 
 
Det finns inget förutbestämt sätt att använda en diskursanalys på (Winther Jørgensen & 
Philips, 2000). Man kan blanda olika diskursiva områden och synsätt så länge det finns 
en integrerad och logisk koppling mellan de olika resonemangen. Vi använder oss av 
den kritiska diskursanalysen, vilket anses vara bäst lämpad för ändamålet att analysera 
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relationerna mellan den diskursiva praktiken och den sociala samt kulturella 
utvecklingen i olika sammanhang (Winther Jørgensen & Philips, 2000), vilket i allra 
högsta grad passar vårt syfte. 
 
Det går att utföra en diskursanalys på flertal olika typer av diskurser, texter och medier 
(Ekström & Larsson, 2000). I den här studiens fall utgår vi från diskursen ”gaming” där 
vi undersöker den diskursiva praktiken som tar form i blogginlägg och 
inläggskommentarer till dem med hjälp av ett genusperspektiv. Den kritiska 
diskursanalysen strävar efter att lyfta upp de omedvetna sociokulturella processerna på 
ett medvetet plan genom att formulera olika frågeställningar som besvarar frågan 
“varför är texten som den är?” (Ekström och Larsson, 2000). 
 
4.4 Urval och avgränsning 
 
För att uppnå en bred bild av den svenska gamingdiskursen har vi valt att använda oss 
av ett målinriktat teoretiskt urval, ett icke-sannolikhetsurval där urvalet till 
undersökningen inte väljs slumpmässigt, utan strategiskt så att urvalet blir relevant för 
våra frågeställningar (Bryman, 2008). Vi valde att avgränsa oss till bloggar för att de 
ger människor möjlighet att bidra till den offentliga debatten men samtidigt reflektera i 
saker som har uppkomst i privatlivet. Bloggar kan ses som en säker plats att uttrycka 
åsikter på, vilket vi finner intressant i ett kulturellt sammanhang. Det gör att bloggar 
skiljer sig från nyhetsmedia, då bloggar har en mer personlig ton när det skrivs om olika 
ämnen och kan ge ett annorlunda och mer personligt perspektiv på händelser (Pedersen, 
2010). Genom att undersöka bloggar kommer vi således närmre den kultur vi vill 
undersöka. 
 
Genom att undersöka lättillgängliga bloggar med stor genomslagskraft och en stor 
målgrupp kan vi bäst uppnå syftet med vår undersökning. För att motverka att urvalet 
blir skevt har vi valt att analysera flera olika bloggar med olika inriktningar och 
bakgrunder. Mer specifikt har vi valt ut gamingbloggarna som är baserade på 
webbsidorna Aftonbladet (i samarbete med Blog 'Em Up), Dagens Nyheter, Svampriket, 
Discordia och Nöjesguiden. Vi är medvetna om att urvalet inte återspeglar hela 
diskursen, men på grund av tidsbrist och uppsatsens omfattning har vi valt att 
kompromissa och fokusera på tongivande, normformande bloggar som har möjligheten 
att nå många läsare. Vi valde att analysera fem blogginlägg från varje blogg. Det gjorde 
vi för att vi ville ha ett större omfång av inlägg. Blogginlägg kan skifta i struktur och 
omfattning och därför valde vi att titta på flera blogginlägg istället för att avgränsa oss 
till ett mindre antal för att kunna få tillräckligt med relevant material till vår empiri. 
 
Aftonbladets spelblogg är ett samarbete med bloggen Blog ‘Em Up, där deras inlägg 
publiceras på Aftonbladets spelblogg tillsammans med Aftonbladets egna material. 
Även tidningen Dagens Nyheter driver en spelblogg på deras webbplattform. 
Nöjesguiden är ett stort och omfattande bloggnätverk med flertal olika inriktningar på 
olika populärkulturella ämnen där spelbloggen är en av dem. Svampriket är även det ett 
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bloggnätverk, men skribenterna på webbsidan fokuserar enbart på spel. Discordia drivs 
av en kvinnlig spelutvecklare som skriver om spelreleterade saker. Flera bloggar från 
urvalet har även varit nominerade till årets spelblogg i Sverige under flertal år, och 
vunnit (Level7, 2014), vilket gör att de även får en större tyngd och relevans i 
sammanhanget och gör att vi anser att de även är bloggar som andra än oss själva ser 
som relevanta och intressanta. Vårt bloggurval är varierat och omfattande, där flertal 
olika typer av spelbloggar representeras vilket vi anser är positivt och kan ge en bättre 
bild av den svenska gamingdiskursen som vi avser undersöka. 
 
Vi kommer även att studera de läsarkommentarer som uppkommer till blogginläggen, 
då vi anser att de har stor relevans i hur genus representerats i den diskursiva praktiken. 
Vi har valt att undersöka läsarkommentarer från bloggarna för att vi anser att dessa är en 
relevant del av den diskursiva praktiken vilken vi syftar till att undersöka. Det faller sig 
därför naturligt att även ta del av de läsarkommentarer som tillkommer i bloggarna för 
att se hur de förhåller sig till det redaktionella innehållet. Vi behandlar kommentarer 
som en separat text som är avskild från det redaktionella materialet i bloggarna. 
 
Vi valde att avgränsa oss till blogginlägg som publicerats 31 januari och att sedan gå 
tillbaka fem inlägg i bloggarna från det datumet. Vi valde att avgränsa inläggen på det 
här sättet för att blogginlägg har en mer oregelbunden publiceringsrytm än nyhetstexter 
som publiceras mer regelbundet (Pedersen, 2010). Det blir därför svårare att använda en 
specifik tidsram som t.ex. en månad på blogginlägg. Då det inte skett ett paradigmskifte 
som skulle kunna påverka blogginläggens karaktär under denna tid, anser vi att 
tidsavgränsningen är passande. Vi är dock medvetna om att det kan bli en större 
tidsintervall mellan olika bloggar och inlägg. 
 
4.5 Datainsamlingsmetoder 
 
Utifrån teorier kring kritisk diskursanalys kan forskare själva anpassa de analysverktyg 
som lämpar sig bäst för studien men även skapa egna analysverktyg (Bergström & 
Boréus, 2012). Vi har utgått ifrån detta och använt ett flertal analysverktyg från kritisk 
diskursanalys för att belysa hur genus representerades i varje inlägg genom att studera 
texten på både makro- som mikronivå. Ett sätt att gå tillväga är genom att studera hur 
språket används av kulturella grupper skriver Holmes och Meyerhoff (2005), vilket är 
den analysmetod vi baserat vår undersökning på. I studiens fall blir det att studera hur 
spelkulturen tar form och uttrycks i bloggar med ett genusperspektiv. Språket i 
bloggarna blir kontextualiserade ledtrådar till kulturen, vilket är utgångspunkten i 
makro- och mikroanalysen.  
 
Bergström och Boréus (2012) skriver att man ska läsa materialet man använder mycket 
noga och att det krävs en närläsning av materialet. I vår kritiska diskursanalys 
konkretiserade vi detta genom att använda en makro- och mikroanalys, vilket 
diskursforskaren Van Dijks använder sig av (Ekström & Larsson, 2000). Vi ställde 
frågor med genusvinkel till vår empiri där varje blogginlägg studerades var för sig. 
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Först tittade vi övergripande på hur innehållet i inlägget såg ut och om rubriken kunde 
härledas till innehållet. I makrodelen tittade vi efter textens mer övergripande 
egenskaper med ett genusperspektiv. På vilket sätt genus framställdes i texten, om det 
fanns ett genusperspektiv och på vilket sätt könsnormer bemöttes och om de blev; 
uppmuntrade, ignorerade eller ifrågasatta? Vi tittade på om det fanns olika aktörer som 
kunde urskiljas i texten och om deras uttalande hade någon form av genusaspekt. I 
mikroanalysen gick vi in i detalj på hur språket användes och hur specifika ordval 
användes. Vi tittade även på om det fanns för givet tagna uppfattningar och 
underliggande betydelser i texten. Vi har även analyserat blogginläggens tillhörande 
läsarkommentarer och riktat samma frågor till dessa. Vi granskade även vilken typ av 
tolkning läsarkommentarerna hade gentemot den redaktionella texten med hjälp av 
encoding/decoding-teorin. 
 
4.6 Tillvägagångssätt 
 
För att ta del av vår empiri har vi gått tillväga på ett noggrant avvägt vis. Vi gick 
tillbaka manuellt i bloggarna för att hitta blogginläggen som vi valt som avgränsning, då 
det inte gick att göra en korrekt sökavgränsning i dem. Vi utgick med ståndpunkten att 
samla in empiri tills vi fyllde en teoretisk mättnad. Vi ansåg att vår första avgränsning 
uppnådde en teoretisk mättnad, vi hade därför inget behov av att omprova vårt beslut 
under analysens förlopp.  
 
Under insamlandet av empiri fick vi ta ställning till att bloggen från Aftonbladet / Blog 
‘Em Up existerade på två webbsidor samtidigt. Bloggen existerade parallellt på 
Aftonbladets webbplattform, och samtidigt på en separat egen webbplattform. Samma 
inlägg publicerades således på båda plattformarna, med det var inte samma 
kommentarer till inläggen i bloggarna. Vi valde att gå vidare genom att enbart används 
oss av den version som fanns på Aftonbladets webbplats. 
 
4.7 Reliabilitet och validitet 
 
Esaiasson et al., (2012) beskriver validitet som det mest centrala problemet för den 
empiriska samhällsvetenskapen. Validitet kan delas upp i en intern och en extern del 
(Bryman, 2008). Den interna validiteten är god när det finns en överensstämmelse 
mellan forskarens observationer och det teoretiska perspektivet, Backman (2008) 
skriver också att precision i den vetenskapliga frågan och litteraturgranskningen går 
hand i hand. Då vi har frågeställningar som är nära förankrade med vårt teoretiska 
perspektiv anser vi att vi uppnår en god intern validitet. Den externa validiteten är bra 
när resultatet kan generaliseras till andra områden, sociala miljöer och situationer. 
Eftersom vi studerar en specifik företeelse med en kvalitativ utgångspunkt väljer vi att 
först uttala oss kring vår externa validitet i slutsatsen, men vi syftar till att uppnå en viss 
generaliserbarhet på teorinivå, inte individnivå. 
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Bryman (2008) definierar reliabilitet som i vilken utsträckning man kan upprepa och 
replikera en undersökning. Vi undersöker en avskild företeelse och det kan vara svårt att 
anpassa vår studie på ett annat område, något som beskrivs som en svår uppgift i 
kvalitativ forskning. Vi använder oss av en kritisk diskursanalys som bygger på 
subjektiva tolkningar. Det kan vara svårt att få vår intersubjektivitet prövad, då det är 
just vår tolkning som står för grund för analysen. Ekström & Larsson (2000) skriver att 
det är viktigt med metodregler för att lättare bedöma det vetenskapliga värdet i olika 
tolkningar. Därför har vi utgått från specifika frågor som vi ställt till texterna för att det 
ska kunna gå att replikera undersökningen och komma fram till liknande tolkningar av 
empirin i vår studie. 
 
4.8 Metodkritik 
 
Att uppnå ett helt objektivt och neutralt perspektiv i en kvalitativ innehållsanalys är i 
princip omöjligt då vi, författarna, bär med oss förkunskaper och åsikter in i analysen 
(Bryman, 2008). Vi bär med oss en subjektivitet som påverkar hur vi konstruerar 
studien. Vi är även nära den kultur vi syftar till att undersöka och att ställa sig utanför 
och ha ett granskande perspektiv kan därför till viss del vara svårt. Samtidigt ser vi det 
som en fördel att vi bär med oss kunskaper om det område vi studerar. Jargong och 
specifika uttryck för spelkulturen är hinder som kan begränsa människor som saknar 
tidigare erfarenheter av kulturen, men gör att vi fullt förstår den och kan ta del av den 
med mindre begränsningar. 
 
Ett metodproblem som uppkom i vår studie var att bloggarna vi undersökte inte tog upp 
samma ämnen. Detta gjorde det svårt att se en relation till deras genusperspektiv. Istället 
utgick vi från de frågor vi ställde till texterna och relatera dem till våra frågeställningar. 
Vissa bloggar var dessutom betydligt mer omfattande än andra, vilket gjorde att det blev 
mer fokus på dem, då det fanns mer material att analysera. 
Vi har identifierat en eventuell felkälla i vårt urval. Bloggen Discordia är delvis skriven 
på engelska, bloggen har således möjlighet att nå en större global målgrupp. Det innebär 
att den är tillgänglig för en större skara människor som inte är en del av den svenska 
delen av gamingdiskursen som vi vill inrikta oss på och skulle kunna påverka 
kommentarerna till bloggen som i vissa fall är skrivna på engelska. Skribenten är 
svensktalande och vi anser att innehållet är riktat mot svenska gamers och således är en 
del av den svenska gamingdiskurs, därför anser vi att bloggen trots detta är relevant för 
vårt urval. 
 
Även kommentarerna kan vara ytterligare en potentiell felkälla. De varierade i antalet 
och omfattning för varje inlägg, där vissa blogginlägg inte fick några kommentarer alls. 
Vi har använt oss av alla relevanta kommentarer i urvalet men är väl medvetna att 
blogginläggen som inte fick någon kommentar gjort att vi inte kunnat göra en lika 
omfattande bedömning på dessa. Ett annat problem var att möjligheten till att 
kommentera anonymt fanns på alla bloggar i vårt urval. Genom vissa tecken som 
användarnamnet och bilder till kommentarerna kunde vi göra en subjektiv bedömning 
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av deras kön men vi är medvetna om att det blir problematiskt att hävda någons 
könstillhörighet när det kommenteras anonymt. 
Det är möjligt att vi med en bredare avgränsning och ett större urval hade vi uppnått en 
mer övergripande bild av gamingdiskursen. På grund av tid och resurser så gjorde vi en 
smalare avgränsning och bestämde en tydligare inriktning i vår studie, vilket vi ansåg 
vara tillräckligt gynnsam för att vi inte skulle ompröva resultatet.  
 
Bergström och Boréus (2012) skriver att det blir problematiskt att ha med ett 
maktperspektiv i en analys eftersom det gör att man tolkar resultatet olika beroende 
vilket specifikt maktperspektiv man utgår ifrån. Vi har angett vårt perspektiv tydligt i 
vår litteraturgranskning för att inte några otydligheter ska uppstå i hur vi tolkar vårt 
material. 
 

4.9 Forskningsetik 

 
Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god forskningssed. Vi är 
medvetna om att vi förväntas ha en kritisk ställning mot vårt empiriska material och ha 
en kvalitetsaspekt som präglar hela uppsatsarbetet, till exempelvis dokumentation och 
helhetsintrycket. Hänsyn har även tagits till rådande vetenskapliga praxis i skrivandet 
och uppbyggandet av uppsatsens, som att forskningen påbörjas med ett 
forskningsproblem som sedan kopplas till en metod, och inte tvärt om. Hur vi förhåller 
oss till finansiärer och kommersiella intressen behöver vi inte ta ställning till då vår 
uppsats inte är av sådan karaktär och vi inte involverat andra aktörer än oss själva, vår 
handledare och indirekt Linnéuniversitetet. 
I Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) står det att det ska förekomma en diskussion om 
felkällor i forskningen. Det är viktigt att man kan se brister och felkällor i sin studie och 
att man inte manipulera sin forskning så att felkällor inte syns och kan påverka 
forskningens hållbarhet. I dokumentet står det även att synsättet på felkällor ofta är 
begränsade till sitt egna perspektiv och forskningstradition när man tittar på felkällor i 
sin studie. Vi har förstått att det är viktigt att även titta på alternativa synsätt och bredda 
sitt perspektiv när man ser kritiskt och letar felkällor i vår forskning. 
 
Utöver de generella riktlinjer som beskrivs anser vi att vi inte behövt ta ställning till 
något mer preciserade krav om tystnadsplikt och anonymitet. Vi är dock medvetna om 
att vi har använt oss av blogginlägg skrivna av olika individer i vår empiri. Det är 
skriftliga publiceringar som finns tillgängliga fritt på internet där det tydligt varit 
markerat vem avsändaren och skribenten av inläggen varit, därav har vi inte behövt ta 
del av eller hantera mer närliggande uppgifter om skribenterna. Dock är det deras 
åsikter vi använder oss av i vår empiri och det finns en skyldighet från vår sida att 
använda deras texter på ett korrekt och icke missvisande sätt i vår forskning. 
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5 Resultat och analys 
 
I följande kapitel redovisar vi resultat och analys av studiens empiri. Vi har strukturerat 
kapitlet i avsnitt där vi delat in analysen i ett makro- och mikroperspektiv för varje 
inlägg. I de fall det förekommer kommentarer redovisas dessa i anslutning till inläggen. 
 
5.1 Nöjesguiden 
 
5.1.1 Inlägg: Spöad - efter noter 
 
I inlägget Spöad - efter noter har skribenten lagt upp tre olika videos, en som visar hur 
en könsneutral spelare, vars händer endast är synliga, styr sin manliga Tekken-karaktär 
genom att spela på en keyboard., den andra visar hur en man spelar spelet Super Mario 
Bros med hjälp av en theremin (ett elektroniskt musikinstrument) och den tredje videon 
visar hur en könsneutral person spelar spelet Soul Calibur med hjälp av ett fiskespö, 
berättarrösten är manlig. Skribenten beskriver vad som sker i klippen, och visar tecken 
på stor entusiasm. 
 
Makro 
 
Spelkaraktärerna i den första videon är i majoritet män som besitter klassiskt maskulina 
attribut; de är kraftiga med stor muskelmassa. Den enda kvinnliga karaktären är 
betydligt mindre än de manliga karaktärerna och har en djupt urringad klänning, 
urringningen kan ses som ett tecken på sexualiserande av den kvinnliga karaktären. 
Karaktärerna slåss även våldsamt mot varandra, något som kan kopplas till den 
hypermaskulina kulturen kring spelande (Salter & Blodgett, 2012). 
 
Skribenten presenterar den andra videon genom att förklara att det är den manliga 
spelprofilen vars smeknamn är “Theremin Hero” som spelar Super Mario Bros. Till 
vänster i klippet ser man den manliga spelkaraktären, till höger ser man spelprofilen 
som spelar med en theremin. 
 
Det faktum att majoriteten av de som får synas och ta plats i inlägget, både i form av 
verkliga personer, berättarröster och spelkaraktärer, är män visar på ett tecken på 
mansdominans i kulturen. Både de manliga och kvinnliga spelkaraktärerna är 
porträtterade i form av starka könsstereotyper, männen är hypermaskulina och 
kvinnorna översexualiserade. Innehållet i inlägget stöder på så sätt redan befintliga 
könsstereotyper. Skribenten visar inga tecken på att varken förespråka eller ifrågasätta 
normen, och bidrar på så sätt till normalisering av översexualisering och 
hypermaskulinitet. 
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Mikro 
 
Inlägget inleds med att skribenten refererar till Tekken-karaktären som “hen”, ett 
begrepp som i vissa fall uppfattas som laddat, då många konnoterar det till någon slags 
genusideologi. Att använda sig av “hen” kan då uppfattas som ett ställningstagande och 
skapa både positiva och negativa reaktioner, beroende på mottagarens egen åsikt 
(Dagens Nyheter, 2012). Då detta inlägg inte fått några kommentarer vet vi dock inte 
hur läsarna ställer sig till detta. Huruvida skribenterna använder sig av begreppet som ett 
ställningstagande eller inte är svårt att avgöra, i och med att “hen” används allt oftare 
bland journalister (Dagens Nyheter, 2014), samtidigt hävdar Ledin och Lyngfelt (2013) 
att hen är ett uttryck som främst används av genusmedvetna bloggare.  
 
Det framgår att läsaren förväntas besitta viss förkunskap, då inget av spelen förklaras 
vidare mer än att de presenteras vid namn. Man kan även anta att det finns någon slags 
konsensus om att man bör imponeras av spelarnas skicklighet, skribenten beskriver en 
av spelarna som “awesome”. 
 
Inlägget har inga kommentarer. 
 
5.1.2 Inlägg: Trailer park thursday - games edition 
 
Redan i de första textraderna framgår det att inlägget ska handla om så kallade “B-spel”. 
Skribenten recenserar tre spel med tillhörande trailers. Först ut är Earth Defense Force 
2025. Videon visar UFOs som invaderar en stad, en text förklarar för tittaren att spelet 
handlar om krig. Skribenten ställer sig positivt till spelet. Nästa trailer handlar om Super 
League Football, en kombination av flipper och fotboll, skribenten uttrycker sig 
skeptisk kring spelets kvalitét. Sista videon är en trailer för Final Fantasy XII, videon 
visar hur några få utvalda hjältar ska rädda den fiktiva spelvärlden “Cocoon” som är 
under attack och spelkaraktären Lightning ska rädda sin syster Serah från fienderna. 
Skribenten uttrycker ett måttligt intresse för spelet. 
 
Makro 
 
Trailern till Earth Defense Force 2025 är fylld av kraftiga soldater med starka 
maskulina attribut som krigar mot utomjordingar. Mörka mansröster ropar kommandos 
till varandra, och i slutet av videon presenteras den enda kvinnliga spelkaraktären i 
videon, hon är betydligt mindre än de manliga karaktärerna, hennes rustning är 
dessutom mindre täckande och lila, tillskillnad från männens som är i mörka dova 
färger. Även här gestaltas män och kvinnor stereotypt, männen är starka och aggressiva 
medan kvinnan är översexualiserad. Att skribenten ställer sig positivt till spelet utan 
någon vidare reflektion kring de starka tecknen på sexism visar på en tydlig avsaknad av 
genusanalys. Trailern håller även en mycket hög hastighet, med starka inslag av action 
och våld, något som enligt forskning stämmer bättre in på mäns spelpreferenser än 
kvinnors. 
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Trailern till Super League Football, visar animerade manliga fotbollsspelare som spelar 
en match inuti ett flipperspel, en manlig sportkommentator pratar konstant i 
bakgrunden, och spelet håller, precis som Earth Defense Force 2025 ett mycket högt 
tempo. 
 
Dessa tre speltrailers visar tydligt på en maskulin diskurs, där män är normen och 
kvinnor gestaltas som svaga, alternativt att de sexualiseras, kvinnorna är biroller vid 
sidan om de manliga karaktärerna. Denna representation av mansdominans stämmer 
överens med tidigare forskning som hävdar en stark mansdominans i spelkulturen 
(Salter & Blodgett, 2012). Skribenten ställer sig inte kritiskt till könsnormerna, 
adresserar de inte på något sätt, och bidrar på så sätt till att de cementeras ytterligare. 
 
Mikro 
 
Skribenten använder sig av mängder av tekniska begrepp och förkortningar, och man 
kan därför anta att han förväntar sig att läsarna besitter ungefär samma kunskap som han 
själv. Användandet av avancerade tekniska termer exkluderar dessutom de som inte har 
en särskilt djup kunskap om spel. 
 
Inlägget har inga kommentarer. 
 
5.1.3 Inlägg: Framtidsdrömmar 
 
Inlägget inleds med en animerad bild, möjligtvis på två män ena halvliggandes i en 
fåtölj med hörlurar och något som liknar en slags kikare vid ögonen. Den andra mannen 
håller ut sin hand med handske i luften. Skribenten skriver om utvecklingen av Virtual 
Reality, från hans barndom tills nu. Han visar klipp från ett Virtual Reality Arcade som 
han besökt. I videon får man se hur en liten pojke och två äldre män spelar olika Virtual 
Reality-spel. Skribenten visar sedan en video på hur Virtual Reality-spelande ser ut 
idag. Han avslutar sedan med att berätta om kommande Virtual Reality-satsningar, och 
visar en video på en av dessa. 
 
Makro 
 
I den första videon spelar pojken och de två äldre männen ett Virtual Reality-bilspel. De 
byter sedan till två olika sorters flygplansspel. Alla tre spelen är av ett mycket högt 
tempo, det första och sista spelet är dessutom relativt våldsamt och actionfyllt. 
I stycket därefter introducerar skribenten nästa video och berättar hur Virtual Reality har 
utvecklats och visar en video på en man som spelar actionspelet Team Fortress 2 med 
hjälp av det virtuella reality-headsetet Oculus Rift (Oculus VR, 2014) och Omni, ett 
löpband för spel (Virtuix, 2014). 
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Videon är delad i två, i ena rutan står en man på Omni-löpbandet med Oculus Rift-
glasögon på sig, den andra rutan visar det hans ser i glasögonen: spelet. I spelet riktar 
han ett gevär mot en manlig spelkaraktär medan en kvinnlig röst räknar ner från fem. 
Spelaren springer sedan upp i ett virtuellt bostadsområde genom att springa på 
rullbandet, ett alarm tjuter i bakgrunden, husen runt omkring är förstörda. Ett flertal 
manliga spelkaraktärer kommer springandes mot honom och skjuter. Här ser vi ännu ett 
spel präglat av hypermaskulinitet, som skribenten väljer att uppmärksamma utan att på 
något vis kritisera det. Som nämnt tidigare är det dessutom främst män som föredrar 
spel med ett högt tempo, våld och action (Fox & Tang, 2013). Våld och action är 
dessutom förknippat med hypermaskulinitet (Salter & Blodgett, 2012). Videon är 
således ett tydligt exempel på hur gamingdiskursen ser ut och hur man accepterar en 
ordning som gynnar hypermaskulinitet. 
 
Mansdominansen fortsätter när skribenten ska berätta om nya idéer inom Virtual 
Reality-spelande, han skriver att “multigeniet” John Carmack, tillsammans med 
spelföretaget Valve är med och utvecklar Oculus Rift. Inlägget avslutas med ett klipp 
där spelet Avegant Glyph presenteras. Ett flertal män i 30-40-års åldern berättar om hur 
de har gått tillväga när de utvecklat tekniken till Avegant Glyph. Det förekommer även 
flera klipp på olika män som jobbar med produkten i bakgrunden. Än en gång är det inte 
endast spelen som är dominerade av manliga karaktärer och manliga uttryck, utan de 
spelprofiler som får synas och komma till tals är även i majoritet män. Något som 
befäster normen om spelandet som en manligt kodad aktivitet där kvinnor inte 
välkomnas (Salter & Blodgett, 2012). 
 
Mikro 
 
Att skribenten väljer att presentera John Carmat som “multigeniet John Carmat” gör att 
det kan tolkas som att detta är den generella uppfattningen, istället för att endast vara 
skribentens åsikt. 
Skribenten använder sig dessutom av ett flertal tekniska termer även i detta inlägget, 
och det framgår att läsaren förväntas veta vad bland annat Oculus Rift och Omni är. 
 
Inlägget har inga kommentarer. 
 
5.1.4 Inlägg: Får spel i radio, del 2 
 
Inlägget inleds med två bilder; en bild på skribenten själv och en bild på den 
amerikanske rapparen Ice-T. Skribenten berättar att hans vän tipsat honom om Ice-T:s 
gamingpodcast, en podcast som leds av Ice-T själv och Mick Benzo. Skribenten hyller 
podcasten och skriver att Ice-T är en “outad gamer sedan länge” och stöttar sitt 
argument med att berätta att Ice-T är duktig på att spela first-person shooter spelet Call 
of Duty. 
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Makro 
 
Ice-T blir ännu ett tecken på den rådande mansdominansen i Nöjesguidens spelblogg. 
Återigen hyllas en manlig spelprofil, en manlig spelprofil med en manlig podcast-
partner. 
 
Mikro 
 
Under bilden står det i citattecken “The geeks will run the world”. En “geek” är 
generellt sett en person med hög teknologisk kompetens, som ofta förknippas med 
gamers och datoranvändande (Oxford Dictionaires, 2014), vilket är trätt ihopkopplat 
med manliga aktiviteter (Lie, 2003).  
 
Inlägget har inga kommentarer. 
 
5.1.5 Inlägg: Kriget mot kvinnorna 
 
Inlägget är en sarkastisk text där skribenten beskriver ett krig som pågår mellan män 
och kvinnor. I slutet av inlägget har han lagt upp en trailer för förstapersonskjutspelet 
Call of Duty, och det framgår att sarkasmen är riktad mot trailern i fråga. 
 
Makro 
 
Skribenten skriver: 
 

“Det pågår ett krig där ute. På ena sidan står vi, männen, som bara vill spela 
spel, dricka bärs och ligga ett par gånger i veckan. På andra sidan står de som 
vill ta allt det där ifrån oss. De som vill få oss att äta middag med familjen, titta 
på löjlig tjej-tv och hjälpa till att välja ut klänningen för kvällen. Kvinnorna.“ 
 

Stycket efter fortsätter i liknande stil, skribenten förklarar att männen måste “kriga” för 
sin rätt att bestämma över sin fritid, vilken skribenten hänvisar till som en förlängning 
av männens manlighet. Han refererar till “oss” och “vi” som bröder och stamfränder.  
 
Han avslutar inlägget med: 
 

“Det här inlägget sponsrades av en stor del av spelindustrin – en bransch som 
nästan vunnit kriget.” 
 

Detta citat gör att vi med säkerhet kan betrakta skribentens text som sarkasm, vi 
bedömer det dessutom högst troligt att även läsarna tolkar det på detta sätt. 
 
Längst ner i inlägget finns en video med titeln Official Call Of Duty: Ghosts Onslaught 
Trailer - “CODnapped”. Videon inleds med flera svartklädda män som springer på taket 
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av en skyskrapa, en av männen vänder sig mot kameran och talar om vad omvärlden 
kräver av en; möten och familjetillställningar man förväntas gå på. Monologen fortsätter 
till ett flertal actionfyllda scener. Han berättar för tittarna att det finns ett sätt att komma 
undan det som kräver ens tid. “You’re about to get CODnapped” säger berättarrösten. I 
nästa klipp sprängs taket i vardagsrummet på en lägenhet, en man som sitter på soffan 
blir kidnappad. Följande klipp visar liknande scener; uttråkade män som kidnappas i 
olika situationer. Bakgrundsrösten förklarar att männen kommer tas till en hemlig lokal, 
där de kan spela ostört. 
 
Trailern riktar sig endast till män medan familj, kvinnor och jobb porträtteras som 
“måsten”. Bakgrundsrösten talar endast till männen, refererar till icke-gamers som “de 
andra” och målar på det sättet upp en bild av ett “vi och dem”, där kvinnor inte är 
inkluderade. Att budskapet om ett “vi och dem” mellan gamers och icke-gamers målas 
upp som en kamp mellan män och kvinnor visar också på hur kvinnor exkluderas i 
spelkulturen, inte bara socialt utan även som en faktisk målgrupp. Videon är dessutom 
fylld av våld och action. Vi ser detta som ett tydligt tecken på att hypermaskuliniteten 
har en dominant ställning i gamingdiskursen. 
 
I och med att skribenten kritiserar detta visar han på en medvetenhet om sexism i 
spelbranschen, det framgår även att han betraktar det som ett mycket relevant problem. 
Salter & Blodgetts (2012) forskning visar på att kvinnor blir exkluderade och extra 
utsatta i spelkulturen och texten av skribenten visar att detta förhållningssätt fortfarande 
har en dominerande ställning i diskursen. Genom att kritisera detta ifrågasätter 
skribenten kulturens könsnormer. 
 
Mikro 
 
Endast rubriken “Kriget mot kvinnorna” men också sättet på vilket skribenten beskriver 
“oss” och “vi” som bröder och stamfränder, visar på att han har tolkat innehållet i 
videon som ett exkluderande av kvinnor, och inte bara av icke-gamers vilket är videons 
uttalade betydelse. 
 
Det upprepade användandet av “krig” som metafor för kampen mellan manligt och 
kvinnligt är inte bara effektfullt, utan inger även en känsla av allvar i situationen. 
 
Kommentarer 
 
Inlägget har fått en kommentar som skriver följande: 
 

“varför är detta taggat med "hatet"? asså det här börjar bli löjligt nu” 
 

Huruvida kommentatorn håller med skribenten eller ej går inte att avgöra, men viss 
skepsis framgår trots allt, även om det endast är riktat mot inläggets “tagg”. Man kan 
misstänka att det är genusdebatten som kommentatorn syftar på genom: “det här börjar 
bli löjligt nu”, dock framgår inte detta tydligt nog för att kunna fastslå. 
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5.2 Discordia 
 
5.2.1 Inlägg: Can I kiss your…? 
 
Inlägget inleds med en stor bild på vad som ser ut som en konversation från Facebook-
chatten, skribenten förklarar att konversationen är mellan en manlig speljournalist och 
en kvinnlig spelutvecklare. Den manliga speljournalisten skriver upprepade gånger 
sexuella kommentarer till den kvinnliga spelutvecklaren. Händelsen har blivit 
uppmärksammad och skribenten riktar kritik mot speljournalisten samt berättar om 
hennes egen erfarenhet av sexuella trakasserier i spelbranschen. 
 
Makro 
 
Bilden visar hela konversationen: den manliga journalisten initierar konversationen och 
frågar den kvinnliga utvecklaren om hon kan svara på vad spelutvecklingsföretaget 
“The Workshop” senaste projekt är. Den manliga journalisten skriver:  

 
“Do you know what game they are working on? :) I will kiss you on the vagina if 
you do”  

 
Den kvinnliga spelutvecklaren fortsätter konversationen utan att svara på hans sexuella 
invit.  När kvinnan förklarar att hon inte kan svara på mannens fråga säger han “Let me 
know if you need a penis in the near future”. Konversationen fortsätter på liknande sätt, 
med allt grövre sexuella inviter från mannen som kvinnan ignorerar. 
 
Händelsen är ett tydligt exempel på den grova sexismen som kvinnor i spelvärlden 
utsätts för. Vi anser att detta kan vara ett tecken på att kvinnors närvaro i spelkulturen 
förstärker sexismen istället för att minska densom uttryckts i tidigare forskning på 
området av Salter och Blodgett (2012). Beavis och Charles (2007) kom även fram till att 
kvinnor ofta identifieras av sitt kön när de befinner sig i en kultur dominerad av män, 
som spelkulturen, och att detta i de flesta fall leder till att kvinnorna utsätts för sexistisk 
uppmärksamhet, både i positiv och negativ form, vilket det ges uttryck för i 
konversationen mellan spelutvecklaren och speljournalisten. 
 
Under bilden länkar skribenten till den manliga journalistens offentliga ursäkt och går 
sedan vidare för att diskutera kvinnans relativt uteblivna reaktioner i konversationen: 
 

“There are a lot of people on the internet who seem to be surprised at the female 
game developers lack of response in connection to the game journalists first, 
let’s call it sexual, comment. First of all – have you any idea how common this 
is?”. 

 
Skribenten skriver att detta är ett vanligt beteende, och något som hon själv blivit utsatt 
för ett flertal gånger. Hon förklarar att den här sortens sexuella kommenterar och inviter 
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ofta förekommer utan någon som helst uppmuntran. Hon beskriver hur hon själv 
hanterar plötsligt sexuella kommentarer, hur hon oftast blir chockad, inte vet vad hon 
ska säga och att hon först i efterhand blir arg. 
 

“Reactions to sexual harassment are a lot more passive than people think, and 
the optimism bias – the idea that we would react more strongly if it happened to 
us – actually increase the guilt and shaming of the victim by spectators.” 

 
Skribenten skriver att konfrontation sällan är lösningen i den här sortens situationer och 
illustrerar detta med ett exempel från hennes arbetsplats. Hon belyser att kvinnor fått 
lära sig att vara “snälla” sedan en ung ålder och drar slutsatsen att detta är anledningen 
till att sexuella kommenterar sällan möter särskilt starka reaktioner. Detta visar på 
genusmedvetenhet hos skribenten, där hon ser könade egenskaper som inlärda. 
 
Det faktum att händelsen blivit uppmärksammad, och mött stark kritik; så pass att 
journalisten bett om ursäkt offentligt, visar på att det sexistiska beteendet inte accepteras 
av åtminstone en del av spelkulturen. Även skribenten själv fördömer händelsen i sitt 
inlägg, hon kritiserar även den allmänna sexismen i branschen. Hon vittnar om att hon 
själv blivit utsatt för trakasserier på sitt jobb, utifrån detta kan man dra slutsatsen att 
trakasserier av detta slag är något som relativt ofta förekommer i spelbranschen. 
 
Mikro 
 
Skribenten beskriver händelsen som ett “faux pas”, således betraktar hon händelsen som 
den manliga journalistens felsteg. Det framgår även att skribenten betraktar händelsen 
som känd, och förväntar sig att läsarna redan har hört om den. 
 
Skribenten skriver: 
 

“I’d like to point out that the behavior was inexcusable. I’d also like to point out 
that the guy who actually sent these messages have issued an apology. Whether 
that is enough is up to the victim.” 
 

I citatet ovan finner vi två intressanta ordval. Först och främst beskriver skribenten den 
manliga journalistens beteende som “inexcusable”, vilket tydligt visar på att hon 
bedömer beteendet som starkt oacceptabelt. Att hon refererar till den kvinnliga 
spelutvecklaren som “the victim” antyder att hon betraktar henne som utsatt, ordvalet 
framställer även mannen som förövare. 
 
Kommentarer 
 
Under inlägget finner vi två läsarkommentarer. Båda kommentarerna är från män som 
kritiserar den manliga journalistens beteende, och då främst hans ursäkt. Detta är ett 
tydligt exempel på att sexismen i kulturen fördöms även av andra män, och inte endast 
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av kvinnor. En av kommentarerna riktar sig direkt till den manliga journalisten, avfärdar 
hans ursäkt och avslutar med: 
 

“I hope your d**k falls off.” 
 

Även den andra kommentaren uttrycker en stark aggression mot den manlige 
journalisten, genom avslutet: 
 

“Seriously, if I died and my brother used my death that way, I’d come back and 
kick his ass. Twice.” 

 
Man kan anta att dessa kommentatorer är en del av spelkulturen och därmed tar del av 
en hypermaskulin kultur där våld värderas. Detta skulle i så fall förklara deras 
aggressiva uttryck. 
 
5.2.2 Inlägg: Whoops! 
 
I inlägget “Whoops!” skriver skribenten om hur man kan förbättra sin karaktär i spelet 
Heroes of Dragon Age. Hon skriver att detta resulterar i att kvinnorna får mindre 
rustning och uttrycker ett starkt misstycke mot detta. 
 
Makro 
 
I blogginlägget skriver skribenten:  
 

“That is SO logical! Because when I get better at something, I take my clothes 
off to celebrate too!” 
 

Av skribentens tidigare inlägg och åsikter kan man tolka hennes reaktion som en form 
av sarkasm. Under stycket finns en bild, ett montage, överst ser man den kvinnliga 
karaktären, i rutan till vänster har hon mer täckande kläder än i den högra rutan, vad 
gäller den manliga karaktären är det tvärtom. Man kan anta att bilden är från spelet. Hon 
avslutar inlägget med: 
 

“I’m SO tired of this shit.” 
 

Mikro 
 
Det framgår tydligt att skribenten ogillar att kvinnorna är mer lättklädda än männen, det 
framgår även att hon betraktar detta som ett pågående fenomen genom att uttrycka att 
hon är “SO tired of this shit.”. Vi tolkar det som att skribenten förutsätter att läsaren 
förstår att detta är ett fall av sexism, då just detta egentligen inte adresseras på något vis. 
Att kvinnorna är mer lättklädda än männen kan ses som ett tecken på sexismen i 
spelkulturen, där sexualisering av kvinnliga spelkaraktärer är återkommande (Salter & 
Blodgett, 2012), samtidigt som skribentens reaktion, i och med att hon själv är en del av 
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den sociala praktiken, visar på en maktkonflikt i diskursen, där sexismen inte godkänns 
av alla i kulturen då hon ställer sig kritiskt till det. 
 
Kommentarer 
 
Alla tre kommentarer till inlägget påvisar någon slags skepsis eller negativitet till spelet 
Heroes of Dragon Age, vilket är objekt för skribentens kritik; en av kommentarerna 
kritiserar de lättklädda karaktärerna genom att använda sig av uttrycket “the male gaze”, 
ett feministiskt uttryck som härstammar från att det sker objektifieringar av kvinnor på 
film, av mannen bakom filmkameran (Jacobsson, 1999). Användandet av uttrycket 
antyder att personen i fråga har viss kunskap om genus. En annan kommentar skriver att 
Heroes of Dragon Age tidigare varit uppskattat för deras “awesome female characters” 
men att hen nu är besviken på spelet. En tredje kommentar uttrycker ett starkt missnöje 
inför spelets generella kvalitet och avslutar med att fördöma även sexismen i spelet:  
 

“det här är en styggelse som borde förpassas till soptippen! Inte minst på 
grund av sexism”. 

 
Kommentarerna visar på en samförståelse mellan skribenten och läsarna, utan att 
skribenten uttalar det tolkar läsarna blogginlägget som kritik mot sexism i spel. De tar 
också en stark ställning mot sexismen och sexualiserandet av kvinnor och visar därmed 
på en viss genusmedvetenhet, då man kan anta att kommentatorerna även är en del av 
spelkulturen är de bevis på att det finns genusmedvetenhet i spelkulturen. 
 
5.2.3 Inlägg: Booth babes are bad for biz 
 
Inlägget handlar om att “booth babes”, även kallade trade show models (lättklädda 
modeller som används i marknadsföringsyfte) inte är en effektiv försäljningstategi. 
Skribenten ställer sig positiv till påståndet och förklarar att hon tycker att hela konceptet 
är sexistiskt. Hon fortsätter inlägget genom att tala för vikten av mångfald i spel. 
 
Makro 
 
Skribenten tar upp en studie utförd av marknadsföraren Spencer Chen, där han har testat 
dragningskraften av “booth babes” och till viss del bevisat att det inte är en effektiv 
försäljningsstrategi. Skribenten uttrycker att hon uppskattar dessa resultat eftersom att 
hon ogillar att kvinnor exploateras som objekt på det sättet, hon ställer sig i och med 
detta emot könsnormen för kvinnor som sexualiserade objekt i spelkulturen. 
 

“Money talks, isn’t that what people say when they want to defend sexism in the 
games and other industries? Well then. Allow money to talk.” 
 

Citatet uttrycker ett tydligt misstycke inför industrins sätt att försvara sexism och i det 
här fallet använder skribenten ekonomi för att stödja sin ståndpunkt. 
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Skribenten kopplar upptäckten om “booth babes” till Tom Abernathy’s tal på Gotland 
Game Conference 2013, där han talar för mångfald i spelbranschen. Tom Abernathy blir 
inte på något sätt presenterad, vi antar därför att skribenten utgår ifrån att läsarna känner 
till honom. 
 
Skribenten har gjort en lista om varför mångfald är bra för spel och har listat: 1. Moral, 
och påpekar att detta är viktigt för att alla spelare ska kunna ha en karaktär som de kan 
identifiera sig med, hon kommenterar även att vita män alltid har haft någon att 
identifiera sig med i spel. Nummer två på listan är kreativitet, skribenten skriver att 
detta öppnar upp för mer komplexa spel och således även högre försäljningssiffror. 
“Diversity sells” avslutar hon med. Nummer tre på listan är “Business” och skribenten 
förklarar det kort: 
 

“there is hard data to support that when you add more gender and ethnic 
diversity to games they sell more.” 
 

Skribenten fortsätter sedan med att citera Spencer Chen’s huvudpunkter till att “booth 
babes” inte fungerar: 
 

“1. Booth babes are intimidating. Instead of drawing people in, booth babes 
actually give guys who attend tech conferences some anxiety and pause for 
engaging in conversation. [...]” 
 
“2. Booth babes are lazy. These are the same gals that get hired to do restaurant 
shows, car shows, or events at the local hot spot. They are used to not doing 
much except showing up to make their fee for the day. [...]” 
 
“3. Business and product execs don’t talk to booth babes. [...]” 
 

Man kan tolka skribentens inlägg som ett argument för att mångfald är vad man 
egentligen tjänar pengar på, men hon betraktar branschens mångfald som mycket 
begränsad. Hon visar starka tecken på att hon ser igenom strukturerna och motsätter sig 
dem. 
 
Mikro 
 
Skribenten skriver: 
 

“Personally, I think sexism talks. Because it is convenient. Because it is a 
“truth”. Because it is more comfortable and easier. Because wow – power is 
exhilarating, even if it is the power over other human beings.” 
 

Citatet uttrycker stark kritik mot sexism i spelbranschen, skribenten ger dessutom 
intrycket av att detta är något hon jobbar emot; men möter ett starkt motstånd. Hon 
använder sig av uttrycket “power” när hon adresserar problemet med sexism i 
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spelbranschen, på så sätt belyser hon klart och tydligt de rådande maktstrukturerna och 
ifrågasätter dem. 
 
Kommentarer 
 
Under inlägget följer 12 långa kommentarer, vilket man kan tolka som ett tecken på 
engagemang och intresse för ämnet bland läsarna. Den första kommentaren är från en 
man som stöttar skribentens argument, han håller med om att det är problematiskt att 
använda sig av booth babes då det ytterligare försvårar kvinnors ställning i 
spelbranschen. Han fortsätter med att ta upp att, kvinnorna som jobbar som booth babes, 
förstärker strukturen genom att göra detta. Det synsättet tyder på att kommentatorn ser 
strukturerna som tillfälliga och “lätta” att bryta sig ur, då han lägger ansvaret på 
kvinnorna, som i det här fallet är i underläge. Dock avslutar han med att påpeka att de 
ansvariga på spelföretagen bör tänka i andra banor och ifrågasätta huruvida det är 
lämpligt att sexualisera kvinnor på detta sätt. 
 
Skribenten har svarat på den första kommentaren och håller med om att kvinnor 
utnyttjar patriarkala strukturer till sin fördel. Att en kvinna säger detta visar också på 
hur djupt strukturerna är rotade, när kvinnor, som har en förståelse för andra kvinnors 
situation, ändå ser deras underläge som delvis frivilligt. 
 
En annan manlig kommentator håller också med skribenten och tycker att 
marknadsföraren Spencer Chen har rätt i hans upptäckt. Kommentatorn lägger stor 
fokus på Chens punkt nummer ett: att män känner sig hotade av “booth babes”, han 
poängterar att detta inte är överraskande i och med att de flesta gamers han träffat är 
“socially awkward”. Denna syn på gamers är en del av den traditionella stereotypen om 
hur nördar är, och detta visar på att även personer som är en del av kulturen ser på 
majoriteten av gamers på detta sätt. 
 
Kommentatorn ställer sig även något frågande till skribentens ställning om mångfald, 
och frågar om hon anser att alla spel bör rätta sig till detta. 
 

“i feel that creative freedom, regardless of content, is more important than 
quotas or censorship.” 
 

Man kan tolka detta som att kommentatorn värderar fri kreativitet istället för mångfald, 
och ifrågasätta huruvida detta handlar om att kommentatorn själv inte upplever 
mångfald som ett stort problem av olika anledningar. 
 
Skribenten svarar på förgående kommentar och skriver att hon inte tror att mångfald i 
spel på något sätt skulle minska försäljningen. Hon fortsätter med att beskriva hur och 
varför spel behöver bli bredare, så att allas spelpreferenser kan bli tillfredsställda. Hon 
kommenterar att många argumenterar mot mångfald i spel genom att kalla det för 
censur. Hon skriver sedan: 
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“I also think it is important that we are allowed to discuss the contents of games 
without being attacked when doing it. I’ve been called more names than I care 
to think about, and that simply because I’ve been audacious enough to suggest 
that women have stories too, and those stories are sadly lacking in games.” 
 

Citatet antyder, i allra högsta grad, att skribenten betraktar brist på mångfald som ett 
stort problem i spelkulturen, och det visar också på att hon mött motstånd i dessa 
diskussioner tidigare, vilket visar på att det existerar ett motstånd till mångfald i 
allmänhet. 
 
En annan manlig kommentator tillägger: 
 

“Censorship is removing something. Adding diversity, no matter the form, can 
never be censorship.” 
 

Diskussionen leds sedan in på avsaknaden av kvinnor i krigsspelet Call of Duty av 
kommentatorn som påpekade att mångfald inte är censur. En annan man försvarar detta 
genom att hänvisa till att avsaknaden av kvinnor är realistisk. Den manliga 
kommentatorn som talar för mångfald avslutar med: 
 

“To sum it up, I don’t see how a development towards adding realistic female 
characters and voices in games would in any way take away from anything, 
more than it would gain in believability. And that’s the direction I’d like to see 
video games go.” 

 
Majoriteten av kommentatorerna ställer sig positivt till skribentens inlägg och visar på 
att även de ställer sig kritiskt till sexismen i spelvärlden. Många av kommentarerna 
visar således starka tecken på genusmedvetenhet. 
 
5.2.4 Inlägg: Sluta klaga! 
 
Inlägget handlar om att skribenten har kritiserat spelkulturens kvinnosyn och diskuterat 
detta i en stängd Facebook-grupp vid namnet “Svenska spelbranschen”. Igenom 
inlägget tar hon upp olika citat från det motstånd hon mött. 
 
Makro 
 
Hon tar upp en specifik kommentators argument, och visar ett citat: 
 

“Instead of being happy that the medium is moving in the right direction, why 
continue to complain because the scale is not 100% equally balanced?” 
 

Kommentatorn beskriver även svårigheterna i att eliminera sexism i spel, och avslutar 
med att säga att man borde vara nöjd med att “bollen äntligen rullar”. Skribenten citerar 
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då sitt svar, där hon förklarar att hon inte försöker fokusera på problem istället för 
lösningar, utan att hon försöker förstå problemet, för att sedan kunna lösa det. 
 
Mikro 
 
Skribenten beskriver hur hon upplever att hon endast möter motstånd och anklagelser 
som feminist i spelvärlden: 
 

“Och om det inte är att vi inte agerar som är problemet, så är det att vi inte 
ägnar oss åt rätt frågor, för det är så klart upp till männen vi diskuterar med att 
avgöra vad som är rätt frågor och vad vi skall bry oss om.” 
 

Citatet visar på att skribenten har en världsuppfattning där hon ser männen som 
dominerande och upplever att männen sätter agendan och således styr diskursen. 
Skribenten vittnar om en kultur där feminismen och feministerna kritiseras hårt, och 
möts av anklagelser, men att hon ändå väljer att kritisera könsnormerna. Hon skriver att 
dessa motargument som hon fått motta är bevis på att “vi inte kommit tillräckligt långt”. 
Vi urskiljer detta som en pågående maktkamp om vad som anses vara accepterat att 
uttrycka inom diskursen. 
 
Kommentarer 
 
Under inlägget följer tre stycken kommentarer, alla tre ställer sig positivt till skribentens 
argumentation, och visar tydligt att de håller med henne. Två kvinnliga kommentatorer 
vittnar om hur de ofta upplever samma problem när de vill diskutera sexism, en av dem 
skriver: 
 

“Åh, jag stöter så ofta på såna här typer av argument. Klaga inte så mycket, du 
är bara avundsjuk, jamen män tillhör ju faktiskt majoriteten, varför tar du åt dig 
så mycket etcetc.” 
 

Detta visar på att det är fler i spelkulturen som är genusmedvetna och som delar 
skribentens synvinkel, det visar också på att sexism i spelkulturen existerar i allra 
högsta grad. En manlig kommentator skriver: 
 

“Jag blir jätteglad varje gång jag ser tecken på att medvetenheten ökar och att 
det sakta går mot det bättre, men förändring i form av att bryta mönster sker 
inte av sig själv.” 

 
Kommentaren är ett tydligt tecken på att det inte bara är kvinnor som har den här 
ställningen till sexismen i branschen. Man kan dessutom anta att kommentatorerna 
själva är gamers, och om så är fallet är det ett tecken på genusmedvetenhet i kulturen. 
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5.2.5 Inlägg: SVT debatt 
 
Inlägget handlar om en debattartikel skriven av en 14-årig flicka på SVT:s hemsida. 
Artikeln handlar om hur spel cementerar könsroller och den 14-åriga flickan belyser 
detta genom att kritisera spelsajter med särskilda kategorier för “tjejspel”.   
 
Makro 
 
Skribenten rekommenderar läsarna att läsa artikeln och att sedan läsa reaktionerna på 
Svenska Spelbranschens stängda Facebook-grupp. Skribenten uttrycker att hon är trött 
på att argumentera med de i gruppen som enligt henne, inte förstår vad den 14-åriga 
tjejen egentligen försöker säga med debattartikeln. Hon uttrycker också en trötthet som 
kan tolkas som att detta är något som händer ofta, att hon måste förklara problematiken 
med sexism för personer i spelkulturen. 
 
Mikro 
 
Skribenten skriver: 
 

“Alla dessa människor som tror att spelbranschen förminskas av att förändras. 
Vad är de så rädda för?” 
 

Skribenten upplever att det finns ett starkt oförstående om sexismens problematik i 
spelvärlden. Vi tolkar detta som att det finns en koppling till förändring i spelkulturen, 
men att den möts av motstånd. Salter & Blodgett (2012) skriver att sexismen kvinnor 
utsätts för är en reaktion på en förändring i spelkulturen, vilket skribenten ger belägg för 
i inlägget. 
 
Kommentarer 
 
Inlägget har fått en kommentar av en man som skriver att han tror att de som motsätter 
sig en genusmedveten utveckling av kulturen är “rädda för förändring”. Han berättar 
sedan om forskning som visar på att människor i allmänhet ogillar förändring. Man kan 
tolka det som att han delvis försvarar de som inte vill att spelvärlden ska förändras. 
 
5.3 Svampriket 
 
5.3.1 Inlägg: Årets spel 2013 
 
Inlägget är en sammanställning av spelskribentens favoritspel från året 2013, vilket 
även direkt uppfattas genom rubriken till inlägget. Olika skribenter skriver om varför 
just det spelet de valt är det bra, vilket innebär att olika skribenter kommer till tals i 
inlägget. 
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Makro 
 
En av skribenterna har valt att skriva om spelet actionspelet Grand Theft Auto 5. 
Skribenten beskriver spelet i väldigt positiva ordalag och skildrar spelet som väldigt 
välgjort. Ovanför stycket om Grand Theft Auto 5 finns en bild som man kan anta ska 
representera spelet, bilden innehåller tre beväpnade män, med en brinnande bil och en 
bro i bakgrunden. Betraktaren befinner sig i ett grodperspektiv vilket kan ge intrycket 
av att de tre männen har någon slags makt, något som förstärks av deras maskulina 
poser. Samtidigt råder det kaosliknande förhållande med en brinnande bil i bakgrunden. 
 
En annan skribent har valt att skriva om Super Mario 3D World och avslutar stycket 
med att tillägga att den kvinnliga karaktären Peach får komma tillbaka i spelserien, 
vilket han uttrycker genom att skriva: 
 

“Sen att Peach äntligen fick sin så efterlängtade comeback gör upplevelsen än 
mer fantastisk.”. 
 

Att Peach är med som en spelbar karaktär är intressant utifrån ett genusperspektiv då 
Newman (2012) skriver att prinsessan Peach i Super Mario-spelserien är ständigt 
outvecklad och med minimal karaktärsutveckling. Hon förknippas ständigt med den 
stereotypa damsel in distress-rollen och har genom hela spelserien varit ett offer, även 
om hon i vissa spel gjorts till en spelbar karaktär. Huruvida skribenten uttrycker sig 
positivt om detta på grund av att Peach är en kvinnlig karaktär eller inte är svårt att 
avgöra. 
 
Den tredje delen av inlägget behandlar spelet The Last of Us, vilket hyllas av 
skribenten. Till texten finns en bild på en skäggig beväpnad man med en ung flicka 
bredvid sig. Båda står hukade bakom en vägg med en silhuett av en människa i andra 
delen av bilden. Han belyser i texten att spelets historia är bra. Han skriver: 
 

“Att en historia som handlar om en man som försöker skydda en flicka från 
zombies kan kännas så fräscht är en bedrift bara det.” 
 

Mikro 
 
Att skribenten väljer att beskriva ett actionspel som “lekfullt”, sammankopplat med en 
maskulint laddad bild, kan tolkas som ett uttryck för den acceptans för våld och 
hypermaskulinitet som existerar i gamingdiskursen. Vi tolkar detta som att spel med 
män, vapen och action betraktas som spännande och upplyftande i och med att det 
beskrivs på ett positivt och lättsamt sätt. Ordet sandlåda används som en metafor i 
texten, något man kan tolka som en anspelan på en viss lekfullhet i spelet. Att 
skribenten väljer att använda sig av lekfulla och lättsamma uttryck för att beskriva ett 
våldsamt spel är enligt vår mening anmärkningsvärt eftersom skribenten får det att låta 
som något skämtsamt, när det egentligen anspelar på en hypermaskulinitet. För att 
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beskriva spelet använder han ord och uttryck som “storskaligt”, “gladare”, “roligare” 
och mer “lekfullt” än sin föregångare i spelserien. 
 
I stycket om Super Mario-spelet beskrivs spelet med ord så som “fantastiskt” och att det 
frambringar “ren spelglädje". “Fantastiskt” använder skribenten ihop med när hon 
nämner den kvinnliga spelkaraktären Peach. Det faktum att en kvinnlig karaktär får 
plats och kommenteras positivt visar på att även kvinnliga karaktärer uppskattas av 
skribenten trots den mansdominerade kulturen vilket till viss del bryter av den rådande 
mansdominansen. 
 
Att en av skribenterna belyser det faktum att spelet The Last of Us handling känns 
fräsch trots att det handlar om en man som skyddar en flicka, kan tolkas som att 
skribenten i anser att historien är vanligt förekommande i spelvärlden, men att The Last 
of Us trots allt lyckats. Man kan tolka detta som att skribenten belyser maskuliniteten 
som ofta gestaltas i spel, och således uppvisar tecken på en medvetenhet om att 
spelkulturen följer en maskulin norm, vilket tar uttryck i spelets berättelse. 
 
Kommentarer 
 
Kommentarerna till inlägget Årets spel 2013 har ingen tydlig genusvinkel. De 
ifrågasätter inte de spelval skribenterna gjort i inlägget. Man kan tolka detta som ett 
tecken på att det Berglez och Olausson (2009) skriver om att de dominerande idéerna 
och normerna kodas in i texter. De dominerande idéerna får mest utrymme för att skapa 
gångbara medieprodukter, vilket vi anser tar uttryck i det här inlägget genom att 
skribenterna valt okontroversiella spel i sina val som delas av spelkulturen och dess 
medlemmar på Svampriket. 
 
5.3.2 Inlägg: Nystart 2014! 
 
I Nystart 2014! skriver skribenten om sitt samlande av så kallade virtuella speltroféer, 
och hur det är ett mål för honom att samla alla troféer och uppmanar läsarna att 
genomföra samma utmaning, något som han kallar operation platinum. Till inlägget 
finns det en bild på en stor bildtext med utmaningens namn. 
 
Makro 
 
I inlägget tar han upp och poängterar att det inte är en tävling om man inte direkt blir 
utmanad. Istället ska det ses som en sammanhållande utmaning, där alla är välkomna 
oavsett vilken spelplattform man använder. 
 
Mikro 
 
Skribenten berättar utförligt vad själva utmaningen handlar om i inlägget och uppmanar 
läsare att kommentera vad dem har för mål och utmaningar till inlägget. Det krävs ingen 
förförståelse för att förstå inlägget, vilket vi tolkar som att skribenten är inkluderande. 
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Inlägget har inga kommentarer. 
 
5.3.3 Hallå spelglädjen! Var är du? 
 
Skribenten skriver att han upplever en spelutbrändhet och förklarar att han inte längre 
har orken till att sätta sig in i spel på djupet. Till blogginlägget finns det en bild med 
grönklädd människa som ligger på en gräsmatta med ett svärd och sköld. 
 
Makro 
 
Han poängterar att hans chef och vän Anders spelar spel efter spel, medan han själv helt 
tappat spelsuget. Han skriver kryptiskt att det är ett spel med en rörmokare som kan få 
honom att vilja spela igen. 
 
Mikro 
 
Han använder en liknelse i sin text mellan sitt spelande och en rockfestival, där man 
älskar leran och att sova i tält i en vecka men efteråt aldrig vill vara med om det igen. 
Han tror själv att han enbart kommer att fortsätta spela spel för att det blir ett måste, då 
han har i uppdrag att recensera speltitlar. Som avslut skriver han: 

 
“Jag tror att risken är ganska så stor att den kommer göra det samma dag som 
en viss rörmokares kommande racingspel får ett releasedatum” 
 

Det är ett uttalande som kräver en förförståelse om spel, och vi gör tolkningen att 
personer som är medlemmar av kulturen har tillräckligt med förkunskap för att veta att 
det handlar om nästa Super Mario-spel, men för utomstående är det svårt att veta om 
den referensen. 
 
Kommentarer 
 
Det fanns tio kommentarer till inlägget där alla uppvisar hjälpsamhet och gemenskap, 
där de stöttar skribenten och andra som delat med sig av liknande erfarenheter. De ger 
dem råd och förslag för att komma ur sin spelutbrändhet och visar upp en helt 
dominerande tolkning till skribentens inlägg. 
 
5.3.4 Inlägg: FIFA är ett av världens bästa spel 
 
Inlägget inleds med att skribenten riktar kritik mot att speljournalistiken är för 
kvalitetsinriktad. Skribenten fortsätter med att beskriva populära spel, endast baserat på 
försäljningssiffror, såsom populära sportspel - därför framgår rubrikens betydelse 
tydligt. Till inlägget finns det en bild som visar ett montage av spelomslag med manliga 
fotbollsspelare. Längre ner i inlägget framkommer det en så kallad “meme”-bild vilket 
är en bild som kopieras och sprids på internet med en skämtsam ton (Oxford 
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Dictionaries, 2014). Den här meme-bilden beskriver ironiskt hur man skulle kunna vara 
en “bad ass gamer” om man enbart äger populära sportspel. 
 
Makro 
 
I inlägget tar skribenten även upp spelet The Sims, en spelserie med stor global 
framgång vilket lett till över 12,5 miljarder intäkter. Hon väljer att ta upp en 
genusaspekt genom att skriva om könsfördelningen i spelet, detta genom följande citat: 
 

“The Sims var också ett av de allra första spelen vars spelare bestod av ungefär 
hälften killar och hälften tjejer”. 
 

Mikro 
 
Tidigare forskning visar på att kvinnor är minoritet och betraktas som avvikande i 
gamingdiskursen (Jenson & de Castell, 2010). Med detta i åtanke kan man tolka det 
som skribenten betraktar den jämna könsfördelningen mellan The Sims-spelare som en 
bedrift, och genom att belysa detta visar hon en medveten om den manliga dominansen 
som präglar spelkulturen och diskursen som Salter och Blodgett (2012) skriver varit en 
stabil struktur väldigt länge, tills kvinnor började bli en del av kulturen. 
 
Kommentarer 
 
I läsarkommentarerna råder det en delad och förhandlande tolkning av skribentens 
inlägg. Läsarkommentarerna ger uttryck för att spelen hon beskriver i sitt inlägg inte har 
något att göra på Svampriket, och att det är skillnad på en “riktig gamer” och den som 
spelar de spelen som skribenten tar upp i blogginlägget. En kommentator skriver 
samtidigt att det handlar om personlig smak till vad för spel man spelar. En annan 
kommentar svarar med något som vi anser är ett vi mot dem-tänk: 
 

“Känns inte denna typ av spelare som något helt annat än vad vi håller på med 
här. Jag förstår inte till vad vi skall välkomna dom till dom är inte intresserade 
av samma saker som vi. Folk som mest spelar FIFA gör väl det för att dom 
gillar fotboll inte för att dom gillar tv-spel?” 
 

Vi tolkar det som att man delar upp medlemmar av kulturen i olika delar, och att 
kommentatorerna uttalar sig nedlåtande mot dem som inte spelar samma slags spel. Vi 
anser att citatet visar på en form av kunskapsuttalande som Börjesson och Rehn (2009) 
skriver om. Uttalandet blir en del av den sociala maktapparat som gör att uttalandet inte 
blir ifrågasatt och synsättet blir legitimt. En annan kommentar instämmer delvis med att 
skriva: 
 

“Jag kan väl hålla med om att de spelarna känns som en helt annan typ av 
spelare än svamprikets genomsnittsläsare. Men är det inte lite fel tänk att tycka 
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att ”om vi leker i detta hörnet, så leker ni andra, för vi tror inte att ni vill lära er 
våran lek, då ni bara tycks känna till eran lek.” 

 
Det finns alltså även ett annat sätt att förhålla sig till andra typer av spelare som är mer 
inkluderande än andra delar, vilket tyder på en maktkamp om hur man ska förhålla sig 
till denna uppdelning i kulturen. Den andra kommentatorn svar anser vi vara ett tecken 
på att andra också delar uppfattningen att man delar in kulturen i olika grupper, men att 
det finns olika sätt att förhålla sig till uppdelningen. Skribenten utmanar uppfattningen 
om vad som får tas upp i diskursen, därför tolkar vi det som att det finns det ett 
motstånd i kommentarsfältet. 
 
5.3.5 Inlägg: Duktig till ingen nytta 
 
Skribenten skriver om hans bristande skicklighet i fightingspel, men berättar att det 
finns ett spel som han är bra på, Digimon Rumble Arena. Till inlägget finns det en bild 
på spelomslaget till spelet. 
 
Makro 
 
Skribenten skriver att spelet är förpassats av de större titlarna, vilket lett till att få tagit 
del av spelet. Skribenten skriver att han i princip är dålig på alla spel som ställer en mot 
mänskliga motståndare. Skribenten avslutar med att förklara att det är svårare att visa 
upp sig i spel som inte är populära eller vidare uppskattade av en större massa. 
 
Mikro 
 
Skribenten använder mycket slang och ord som utmärker honom som en gamer. Han 
skriver “skillz” istället för “skills”, vilket är ett slanguttryck som används för att 
beskriva att man är extra bra på saker med spelanknytning. 
 
Kommentarer 
 
I blogginlägget framkommer det två kommentarer där båda har en dominerande 
tolkning av hans inlägg som svarar på spel de själva är bra på men som ingen annan 
spelar. Kommentarerna till de tre blogginläggen Duktig till ingen nytta, Hallå 
spelglädjen! Var är du? och Nystart 2014! från Svampriket visade alla på en dominant 
inställning till inläggen. Alla kommentarer har en dominerande tolkning av inlägget och 
var helt i linje med skribenternas uppmaningar. Vi tolkar det som att inte några av 
blogginläggen tog upp något utmanade eller kontroversiellt i vad som får uttryckas i 
gamingdiskursen. 
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5.4 Spelbloggen från Dagens Nyheter 
 
5.4.1 Inlägg: Kassandrakomplexet igen 
 
Inlägget inleds med att skribenten beskriver kassandrakomplexet, en historia om en 
prinsessa som vägrade en gud kärlek och därför förbannades med att kunna se in i 
framtiden, utan att någon skulle tro henne. Han tycker att han själv blivit utsatt för 
kassandrakomplexet och menar att det senast inträffade när Kungliga Tekniska 
Högskolan påvisade en företeelse han hävdat långt innan. 
 
Makro 
 
Skribenten kritiserar även Karolinska Institutets forskning som pekar på att tv- och 
datorspelsvåld bär ansvar för alla våldsbrott. Enligt skribenten har samma forskning 
hävdat att Grand Theft Auto-spelare skulle vara ansvariga för dåden. Vi tolkar det som 
att spelskribenten delvis försvarar det hypermaskulina våldet i spelen. Debatten om tv- 
och datorspelsvåldets påverkan är något som förekommer i andra delar av empirin, där 
flera skribenter verkar dela uppfattningen om att det fiktiva våldet inte leder till 
våldshandlingar, vilket tyder på att det kan finnas någon slags konsensus om detta i 
kulturen. 
 
Mikro 
 
När skribenten skriver om varför hans hypoteser antagits som sanningar först flera år 
senare finner vi en intressant mening som kan ge en inblick i hur skribenten möjligtvis 
kan förhålla sig till genus. Han skriver: 
 

“Dessutom är jag en död, vit kränkt man så jag är liksom defekt redan i 
starten.”. 

 
Uttrycket “vit kränkt man” är en anspelning på priviligierade män som näthatar, ofta 
med rasistiska eller antifeministiska uttryck (Dagens Nyheter, 2012). Huruvida 
skribenten använder uttrycket i en ironisk ton och på det sättet förlöjligar dem som 
anses vara “vita, kränkta män”, och därmed visar sitt stöd i en genusmaktkamp, eller om 
han använder det som kritik mot själva uttrycket går ej att fastslå. 
 
När han sedan kritiserar Kungliga Tekniska Högskolans forskning skriver han: 
 

“Fast tyngre har nog den där forskargruppen på Karolinska som då och då 
brukar vilja leda i bevis att datorspelen är ansvariga för de tusentals massmord 
vi varje vecka tvingas bevittna, utförda av GTA-spelare som blandat samman 
spel och verklighet.” 
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Vi tolkar hans text som starkt ironisk, som därmed gör åtlöje av forskningen på dator- 
och tv-spelsvåld som bedrivs av Karolinska Institutet. Han använder uttrycket “leda in i 
bevis” för att beskriva hur han anser att de har en agenda att få fram ett visst resultat. 
Det tar också uttryck i hans ordval med “tusentals massmord”, vilken är en stark 
överdrift, vilket vi tolkar som ett försvar för den hypermaskulinitet som finns i 
spelkulturen. 
 
Inlägget har inga kommentarer. 
 
5.4.2 Inlägg: Nu är det GTA, men dessförinnan… 
 
Skribenten berättar om en upplevelse i spelet Farming-Simulator, ett spel som simulerar 
gårdsarbete. Hon skriver om en incident i spelet där hon råkade döda en gris, och 
fastslår att incidenten inte är värdig debatten om våld i datorspel. Hon fortsätter sedan 
med att skriva om upplevelser i spelet Skyrim, där hon utsätter olika datorstyrda 
karaktärer för tortyr, att hon sedan känner empati för dem, efter det hon utsatt dem för. 
 
Makro 
 
Den kvinnliga skribenten uttrycker att hon känner empati för de varelser hon sätter i 
förtryck. Hon beskriver hur hon utnyttjar de datorstyrda karaktärerna en lång stund, för 
att sedan tycka synd om dem. 
 
Mikro 
 
Skribenten använder ordet “våldsromantik” för att beskriva datorspelsvåldet som 
debattörer och politiker ställer sig kritiskt mot. Vi tolkar ordvalet som att hon är 
medveten om att spelkulturen ofta glorifierar våld och den maskulina norm som 
tillkommer. 
 
Skribenten använder sig även av begreppet hen: 
 

“Föga anar hen att orsaken är att jag ligger uppe på en klippa och kastar 
Fear.”. 

 
Som tidigare nämnt är det svårt att tolka om en skribent använder uttrycket för att det 
känns som ett relevant språkval, eller om det är en medveten genusvinkling. 
 
Inlägget har inga kommentarer. 
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5.4.3 Inlägg: “De små detaljerna” 
 
Skribenten redogör för det våldsamma beteendet av spelkaraktären Trevor i 
actionsspelet Grand Theft Auto 5. Skribenten skriver sedan om när Trevor ska möta den 
sista fiendetypen i sitt uppdrag och att det då är ungdomar som är utrustade med 
lattemuggar och vespor som står för motståndet. 
 
Makro 
 
Vi uppfattar skribentens beskrivning av Trevor som en påtaglig stereotyp av den 
maskulina normen i spelkulturen som Salter and Blodgett (2012) beskriver som “en 
mans värld” med överdrivna maskulina stereotyper. Skribenten tar inte dock inte upp 
spelkaraktären eller spelet ur ett genusperspektiv. Istället fokuserar skribenten enbart på 
spelets våldsamma natur, men geniförklarar samtidigt spelet för dess briljanta humor. 
 
Skribenten gestaltar Trevor som en hypermaskulin stereotyp: 
 

“Ja ni har lärt säkert känna Trevor. Den extremt obehaglige borderlinetypen 
som genast borde sättas på 200 mgr zoloft. Var tredje timme.” 

 
Man kan tolka beskrivningen som att skribenten är medveten om att det våldsamma 
beteendet Trevor uppvisar är överdrivet, men samtidigt ifrågasätts inte våldet. På så sätt 
bidrar skribenten till normaliseringen av hypermaskulinitet i spelkulturen, och befäster 
således normen ytterligare. 
 
Mikro 
 
Skribenten skriver om Trevors “specialförmåga”: 
 

“Hans specialförmåga går, inte oväntat, ut på att han kan löpa bärsärk och ta 
kål på väldigt många motståndare utan att känna av särskilt mycket av deras 
aggressiva motstånd.” 
 

Skribenten använder ordet “bärsärk” för att beskriva hans specialförmåga, och 
framställer det därför som om hans styrka är hans våldsamma natur och maskulinitet. 
Den beskrivningen gör att vi tolkar det som ett tecken på att den hypermaskulina och 
manliga normen som uttrycks i gamingdiskursen anses som accepterad. 
 
Inlägget har inga kommentarer. 
 
5.4.4 Inlägg: Steam vill att du sjukskriver dig 
 
Skribenten inleder inlägget med att skriva att han varit upptagen och ägnat sig åt att 
spela och därför inte haft tid att skriva om spel. Han fortsätter sedan med att koppla ihop 
nyutgivna äldre spel med kända kulturmänniskor. 
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Makro 
 
Skribenten berättar om ett flertal exempel på spel vilka han anser att man bör spela och 
tar upp kulturella profiler så som Philip K Dick, Max Ernst, Charlie Chaplin och David 
Bowie som exempel eller inspiration till varför de ska spelas. I och med att skribenten 
inte vidare beskriver dessa profiler kan man anta att skribenten utgår ifrån att läsare vet 
vilka de är. Att endast manliga profiler uppmärksammas kan tolkas som ett tecken på 
den manliga dominansen i spelkulturen. 
 
Mikro 
 
Skribenten skriver att “riktiga gamers” skulle begripa valet av att spela spel, istället för 
att skriva om spel. Man kan tolka detta som att man delar upp spelkulturen i olika 
grupper med ett vi-och-dem tänk inom kulturen, vilket var en företeelse som vi även 
uppfattade i kommentarsdelen från bloggen Svampriket. 
 
Inlägget har inga kommentarer. 
 
5.4.5 Inlägg Auktionen är stängd 
 
I inlägget som är väldigt kortfattat ser vi ingen genusvinkel. Skribenten tar upp en 
förändring i spelet Diablo 3. 
 
Makro 
 
Han ställer sig positiv till förändringen i spelet och skriver:  
 

“Jag tror att det har visat på något viktigt: blanda inte ihop det kapitalistiska 
samhället med det rekreationistiska” 

 
Han menar att auktionshuset hotade att förstöra spelets premisser. Han visar därför en 
positiv inställning till förändringen i spelet. 
 
Mikro 
 
Utvecklarna har valt att ta bort auktionshuset i spelet vilket gjorde det möjligt att sälja 
virtuella varor för riktiga pengar, något som beskrivs som ett “pay-to-win”-koncept i 
texten. För att veta vad det innebär krävs det en förståelse för spelkulturen. “Pay-to-
win” betyder att du kan betala för att få bättre uppgraderingar i spel är ett relativt nytt 
begrepp som kulturens medlemmar ställer sig negativ till. 
 
Inlägget har inga kommentarer. 
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5.5 Aftonbladet/Blog ’Em Up 
 
5.5.1 Inlägg: The Slaying of Sandy Hook Elementary 
 
Blogginlägget är en redogörelse för skolmassakern som inträffade på Sandy Hook 
Elementary och spelet som skildrar händelsen, vilket är tydligt förankrat av rubriken till 
blogginlägget. Spelet går ut på att man kontrollerar gärningsmannen som sköt ner 26 
människor, varav 20 stycken var lågstadiebarn i massakern som inträffade 2012. Till 
inlägget finns det flera bilder som är förknippade med spelet. Den första visar en svart 
silhuett med ett vapen i handen som skjuter ner barn i ett klassrum, den andra bilden 
visar samma silhuett skjuta någon i en säng och den tredje visar den svarta siluetten 
själv blir skjuten. Det finns även en fjärde bild som visar en gärningsmännen från 
filmen Elephant. 
 
Makro 
 
Skribenten lägger stor fokus på våldet, han uttrycker att spelet saknar ett bredare 
perspektiv och skriver: 
 

“Spel anklagas så ofta för att aldrig någonsin ta sitt ansvar ur ett bredare 
perspektiv, att aldrig ta sig själva eller världsbilden de målar upp på allvar, och 
det stämmer nästan alltid. Här är ett som faktiskt försöker göra det, och 
spelvärlden vänder sin kollektiva rygg åt det.” 
 

Skribenten ställer Ryan Lambourn, skaparen av spelet, mot hela spelindustrin och tar 
hans parti och försvarar honom för skapandet av spelet. I texten skriver han att när väl 
ett spel tar sitt ansvar, i det här fallet ur ett våldsperspektiv, så blir det utstött. Det tyder 
på att gamingdiskursen har svårt att acceptera ett större och bredare samhällsperspektiv, 
då man kan misstänka att den sortens perspektiv inte välkomnas i diskursen och därmed 
blir bortstött. På liknande sätt har även genusperspektivet blivit avfärdat i stora delar av 
vår empiri. 
 
Mikro 
 
Det krävs ingen förförståelse till skribentens inlägg. Det är ett väldigt omfattande inlägg 
om våldsdebatten i datorspel, men skribenten förklarar bakgrunden till debatten väldigt 
ingående. Det gör att läsaren hänger med genom hela texten. Det tolkar vi som att han 
vill få ut sitt budskap och inkludera läsarna i debatten. Skribenten använder ordval i 
texten som gör att man uppfattar honom som insatt i våldsdebatten, när han använder 
ordval som “voyeurism”, beskriver vapnet med namnet “AR-15” och använder uttrycket 
“sociala stigman” och skriver omfattande och beskrivande från olika perspektiv av de 
olika sidorna i våldsdebatten.  
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Inlägget har inga kommentarer. 
 
5.5.2 Inlägg: Om AAA-spelens fascinerande brist på mening 
 
Inlägget handlar om hur skribenten anser att spel som kulturform saknar mening, och 
därför ofta känns meningslösa. Speciellt i större speltitlar syns det, menar skribenten, 
vilket rubriken till inlägget syftar på. 
 
Makro 
 
Till inlägget finns det ett flertal bilder, den första på ett ansikte som blivit fäst i en 
apparat som ska hålla hans ögon öppna. Den andra bilden är på ett foster i en 
rymdmiljö, den tredje ett bokomslaget till boken Förvandlingen och till sist en bild på 
spelkaraktären Trevor från Grand Theft Auto 5 som torterar en annan människa. 
Skribenten kopplar dessa tillvarandra och menar att de illustrerar känslan av 
meningslöshet som han upplever finns i spel. 
 
Mikro 
 
Skribenten skriver om hur spelvärlden, berättelser och karaktärer blir en ridå för den 
positiva känslan man upplever av själva spelandet och mekanismen i spelandet. Han 
skriver: 
 

“Och istället för att hitta nya sätt att gestalta mening rättfärdigar de skiten ur 
sina system på ett sällan skådat sätt istället. De målar upp scenarion där arga 
karaktärer som skjuter andra arga karaktärer i ansiktet (eller stryper dem, eller 
hugger dem) har en naturlig plats.” 
 

Vi tolkar det som att skribenten menar att det hypermaskulina våldet som ständigt får 
plats i gamingdiskursen är där för att rättfärdiga spelens mekanismer och att det 
egentligen inte fyller något syfte eller mening. Skribenten uttrycker således kritik mot 
spelkulturens gestaltningar av hypermaskulinitet i form av våld. 
 
5.5.3 Inlägg: There’s nothing wrong with going nowhere baby, but we should be 
going nowhere 
 
Inlägget handlar om så kallade AAA-spel, vilket är spel med stor produktionsbudget 
och genomslagskraft (Steven, 2001), och skribentens ogillande av dem. 
 
Makro 
 
Han inleder inlägget med att kritisera actionspelet Bioshock Infinite, men fortsätter med 
att skriva att det är stora speltitlar i allmänhet som är problemet. Skribenten skriver hur 
så kallade AAA-spel bidrar till en maktstruktur i spelvärlden och skriver: 
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“Det knyter istället an till min allmänna avsky för stora spelproduktioner och de 
uråldriga maktstrukturer som de upprätthåller” 
 

Vilka maktstrukturer skribenten syftar på är svårt att avgöra. Man bör ha i åtanke att det 
kan vara en fråga om de maktstrukturer som existerat sen spelkulturens början som 
nedvärderar femininitet och framhäver hypermaskulinitet, där Salter och Blodgett 
(2012) beskriver som en “en mans värld”. Han skriver sedan: 
 

“Det finns ett och annat taskigt genusperspektiv med i bilden också som jag inte 
ens kommer hinna gå in på – det får bli i en senare text.” 
 

Möjligtvis kan det tolkas som att skribenten är medveten om att det finns en omfattande 
genusaspekt till de maktstrukturer han skriver om. Han fortsätter inlägget med att skriva 
att Bioshock Infinite liknar en klättervägg som är tänkt att man ska leka sig igenom, 
istället för att vara en narrativ berättelse som utmanar. Skribenten skriver: 
 

“Det borde problematisera sina karaktärer istället för att förvandla dem till 
svartvita stereotyper. Varför förutsätter man att spelare inte är mottagliga för 
sådana värden i spel? Varför antar man att de är dumma, naiva, knappt 
läskunniga, ständigt på jakt efter en stunds förgänglig underhållning?” 
 

I citatet ovanför synliggörs en maktkamp mellan honom själv och spelindustrin som 
representeras genom spelet Bioshock Infinite. Skribenten uttrycker ett motstånd mot 
spelindustrins begränsade perspektiv. Han fortsätter redogörelsen med att skriva: 
 

“De är totalt oförmögna att se sig själva med omvärldens ögon. Istället vill de 
att världen ska se allting från samma begränsade perspektiv som de själva gör. 
De vägrar kompromissa med sina egna principer om underhållning och 
spelmekanik. Däremot offrar de hänsynslöst berättelser, karaktärer och 
integritet för att bli roligare och mer attraktiva.” 
 

Citatet visar på en medvetenhet om de normer och stereotyper som reproduceras och 
cementeras i spelkulturen, skribenten visar dessutom på ett starkt ifrågasättande av 
detta. 
 
Mikro 
 
Skribenten belyser spelindustrins smala utbud och beskriver hur detta tar uttryck i 
överdrivet våld och bristfälligt genusperspektiv. Skribentens kritik mot tv- och 
datorspelsvåldet framkommer när han i texten fastslår att spelet Bioshock Infinite enbart 
fokuserar på våld: 
 

“Det är kort sagt synd att Bioshock Infinite är så besatt av våld, för det 
förringar vad det har potential att vara. Och det handlar inte om att spelvåld är 
helt värdelöst eller att man inte får skildra hemska saker.”. 
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Han uttrycker att spelet tyngs ner av allt våld, men ger ändå sitt bifall åt spelvåldet och 
beskriver det som något som inte helt saknar värde. Det antyder att det trots hans kritik 
finns en viss acceptans till våldet. 
 
Kommentarer 
 
En av kommentarerna är följande: 
 

“För att allt detta ska bli trovärdigt får man inte glömma redovisa svaren på de 
klassiska frågorna angående spelbarhet och kontroll, inte stirra sig blind på 
könsroller för att nästan medvetet söka problem och helt enkelt tala till bönder 
på bönders vis”. 
 

Kommentaren kan tolkas som ett avfärdande av genusanalysens relevans. 
Kommentatorn använder frasen “helt enkelt tala till bönder på bönders vis” vilket kan 
tolkas som att kommentatorn menar att individer i spelkulturen inte förstår genus och 
därmed inte anser att det är intressant.  Man kan se kommentaren som en oppositionell 
tolkning av skribentens text och det framgår att skribentens budskap inte accepteras. 
Den oppositionella tolkningen blir extra skarp när ämnen och värderingar tas upp som 
inte delas av resten av kulturen, vilket vi tolkar som att de åsikter som skribenten ger 
utryck för inte etablerats i diskursen, vilket stämmer överens med det Berglez och 
Olausson (2009) skriver om att konventioner vi utsätts för och tas för givna ges större 
plats. 
 
5.5.4 Inlägg: Lollipop Chainsaw, Drive och problemen med exploatation 
 
I inledningen av blogginlägget jämför skribenten filmen Drives huvudkaraktär med en 
tv-spelskaraktär. Han fortsätter sedan genom att ingående kritisera spel med 
översexualiserade spelkaraktärer. Till artikeln finns flera bilder och en video. Första 
bilden föreställer en man som sitter i en bil, den andra på en översexualiserad kvinna 
och den sista på en man med en blodig arm. Videon finns längst ner i inlägget och är ett 
långt montage av scener från spelet Lollipop Chainsaw, där många klipp innehåller 
sexualiserade kvinnor. 
 
Makro 
 
Genom hela inlägget finns det flertal exempel som tydliggör skribentens sätt att förhålla 
sig till genus och könsnormer inom spelkulturen. Övergripande visar inlägget att 
skribenten förhåller sig starkt kritiskt till hur kvinnor och genus porträtteras i 
gamingdiskursen. Skribenten beskriver spelet Lollipop Chainsaws genusperspektiv 
genom att skriva: 
 

“Premissen utgår från ett par enkla observationer av spelindustrin: nämligen 
att den är omogen, ytlig och besatt av saker som zombier, våld och 
översexualiserade kvinnokaraktärer. Följaktligen är spelet fullt med närbilder 
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på rumpor, arméer av odöda och en story som bäst kan beskrivas som en 
utdragen pubertetsmetafor.” 
 

I spelet har man placerat en översexualiserad kvinnlig karaktär i ett starkt 
våldssammanhang, och spelet beskrivs som ett försökt att vara kritiskt mot den 
sexualiserade spelindustrin. Intill texten som beskriver spelet är det en bild på en kvinna 
i ljust hår med flätor och en motorsåg med ett stort hjärta i sitt grepp. Hon är klädd i en 
kort kjol, strumpbyxor och en BH. Runt sin midja har hon ett avhugget människohuvud. 
Man kan betrakta kvinnan som starkt sexualiserad, samtidigt har symboler som 
förknippas med hypermaskulinitet kombinerats med stereotypt kvinnliga tecken som 
rosa färger och hjärtan. Skribenten fortsätta kritisera spelets genusaspekt och skriver att 
det är ett exempel på en slags företeelse vars syfte är att provocera. Han skriver: 
 

“På liknande vis är ”Lollipop Chainsaw” fullt av gore, verbala förolämpningar 
och misogyna spelmoment. Någon har uppenbarligen gjort det här för att 
provocera fram en reaktion.” 
 

I en annan del av texten skriver han: 
 

“Och för varje zombie Juliet dekapiterar skriker någon öknamn, kommenterar 
hennes röst eller berättar hur gärna de vill runka över henne. Varenda 
actionscen reduceras till ett money shot i slutändan, antingen av hennes trosor 
eller hennes oproportionerligt stora bröst.” 
 

Samt: 
 

“Fortfarande inom ramarna för de skeva ideal som spelbranschen målar upp, 
men det här är också en del av poängen. Hon blir till en könsstereotyp som gör 
uppror, och hon gör det mot just de manliga nördar som fostrat en kultur i 
avskiljdhet där alla de mest inavlade ideal du kan föreställa dig har fått växa 
och utvecklas i årtionden.” 
 

Skribenten återger spelkulturen på samma sätt Newman (2012) samt Jenson och de 
Castell (2010) framställer den, nämligen som starkt sexistisk och med en manlig norm. 
Istället för att vara ett försök att vara kritisk mot sexismen i spelvärlden får spelet en 
motsatt effekt. Att spelet är tydligt sexistiskt klargörs när skribenten beskriver de ordval 
som används i ett spelmoment: 
 

“En av spelets bossar, en punkrockzombie, kan exempelvis förvandla ord till 
fysiska vapen. Juliet tvingas ducka saker som ”FUCKIN’ BITCH”, 
”COCKSUCKER” och ”VANILLA SLUT” i någon sorts ironisk, skruvad 
version av tonårstruismen ”words can never hurt me”. 
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Förutom genusperspektivet som genomsyrar inlägget finns det även en annan del i 
början av inlägget som tar upp våld. Skribenten drar en parallell mellan den våldsdrivna 
karaktären Ryan Gosling porträtterar i filmen Drive och tv-spelskaraktärer. Han skriver: 
 

“Han är som en tv-spelskaraktär som styrs av en tonåring med en 
handkontroll.” 
 

Skribenten menar att filmkaraktären blir ett skal som inte utvecklas samtidigt som det 
inte ges någon insikt i hur hans beteende, vilket är en liknelse med karaktärer i tv- och 
datorspel där det är vanligt förekommande att huvudkaraktärer uppvisar samma 
tendenser. Skribenten visar på så sätt en medvetenhet om den hypermaskulina normen 
för manliga karaktärer, och verkar även ställa sig kritiskt till normen. 
 
Mikro 
 
De språkliga uttryck skribenten använder sig av genom inlägget ger intrycket att han till 
viss del besitter kunskap om genusdebatten. Han använder ordval så som “misogyn” 
och “kvinnoobjektifierande” när han skriver om genus. Samtidigt använder han uttryck 
som vi anser är svåra att placera utan någon förkunskap, som “money shot” vilket syftar 
på en scen som drar in pengar eller bidrar till ett klimax (Oxford Dictionaries, 2014). 
 
Kommentarer 
 
Kommentatorerna visar på en oppositionell tolkning till inlägget. Detta framgår i 
kommentarsdelen till blogginlägget där en kommentator skriver: 
 

“Kan radikalfeminister sluta kommentera spel på aftonbladet.” 
 

Vi tolkar det som en stark reaktion och ett tydligt ställningstagande mot det 
genusperspektiv som skribenten tar upp. Att han använder ordet “radikalfeminister” för 
att beskriva skribenterna kan tolkas som att kommentatorn tycker att inläggets skribents 
genusanalys är överdriven. De hårda ordvalen stämmer överens med den forskning 
Salter och Blodgett (2012) gjort om hur femininitet bemöts på ett fientligt inom gaming, 
vilket ges uttryck för i läsarkommentaren från bloggen. 
 
5.5.5 Inlägg: Telepatiska krig i Clairvoyance 
 
I inlägget jämför skribenten spelet Clairvoyance med schack. I inlägget finns det en 
video som visar rivaliteten mellan Bobby Fischer och Boris Spasskij. 
 
Makro 
 
Hela inlägget är en metafor för det kalla kriget, där de två manliga schackmästarna 
Bobby Fischer och Boris Spasskij få representera de två supermakterna USA och 
Sovjetunionen när de två möts i ett parti schack. Han jämför samtidigt schack med 
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spelet Clairvoyance. En parallell är att man kan spela flera olika partier samtidigt, precis 
som Bobby Fischer gjorde när han hade 80 partier igång samtidigt. 
 
Mikro 
 
Det krävs en förförståelse till inlägget, en historik kontext till det han skriver om i 
texten. Samtidigt använder skribenten flera språkliga metaforer för att binda ihop 
maktkampen och schack till spelet Clairvoyance. Videon i inlägget ger även en 
bakgrund till de två schackspelarna. 
 
Inlägget har inga kommentarer. 
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6 Slutsats och diskussion 
 
6.1 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att med avstamp i ett genusperspektiv, belysa den 
svenska gamingdiskursen i förhållande till kulturen och anglosaxisk forskning på 
området. Vi har gjort detta genom att analysera fem blogginlägg från fem stycken 
svenska spelbloggar utifrån en kritisk diskursanalys, där vi lagt fokus på hur genus 
representeras. Vi har även belyst förhållandet mellan det redaktionella innehållet och 
läsarkommentarer genom att granska bloggarnas kommentarer, och har på så sätt funnit 
en lucka i hur de samtalar om genus. Med hjälp av diskursanalys, maktteori och 
encoding/decoding-teori har vi dragit slutsatsen att det pågår en diskursiv kamp, där en 
del av spelkulturen och dess diskurs präglas av mansdominans och hypermaskulinitet, 
medan en annan del av diskursen visar tecken på ett motstånd till hypermaskuliniteten, i 
form av genusmedvetenhet och feministiska uttalanden. Nedan besvarar vi 
frågeställningarna utförligare. 
 
6.1.1 Frågeställning 1: Hur representeras genus i gamingbloggar? 
 
Nivån av genusanalys varierade stort mellan de olika bloggarna, både Discordia och 
Aftonbladets blogg berörde ämnet i varje inlägg, mer eller mindre, medan Nöjesguiden, 
Dagens Nyheter och Svamprikets bloggar lade betydligt större fokus på teknik och 
spelkvalitet. Vi fann dock att de uttryckte och uppmärksammade spel med starka 
könsstereotyper, och genom att inte rikta kritik mot dessa stereotyper cementeras de 
istället ytterligare. 
 
I en majoritet av blogginläggen var det en fråga om mansdominans, något som var 
gemensamt för alla bloggar, oavsett tecken på genusmedvetenhet. Exempel på detta är 
att de profiler vilka uppmärksammades i bloggarna i majoritet var män, samtidigt som 
de spel som diskuterades hade en majoritet av manliga spelkaraktärer, föga förvånande 
då stor del av tidigare forskning pekat på detta problem. 
Vad gäller den dominerande mängden manliga spelkaraktärer i jämförelse med 
kvinnliga, ligger problematiken inte endast i kvantiteten, utan även sättet på vilket de 
gestaltas. Majoriteten av bloggarna skriver om spel där män gestaltas på ett 
hypermaskulint sätt, medan kvinnorna i de flesta fall sexualiseras. I vissa fall kritiseras 
detta, vilket visar på en genusmedvetenhet som dessutom bekämpar och ifrågasätter 
könsnormer, medan andra skribenter vars texter vi tagit del av inte kritiserat detta på 
något sätt, och därmed snarare stödjer dessa stereotyper och normer. Att 
hypermaskulinitet och översexualiserade karaktärer inte möter kritik, utan accepteras, 
visar på att även den svenska spelkulturen, till viss del, präglas av den sexism som 
anglosaxisk forskning visat på. 
 
I många fall presenterades ett spel, en händelse eller något annat slags fenomen inom 
spelkulturen som i sig visade på sexism och reproducerande av könsstereotyper i 
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kulturen, något som sedan blir kritiserat av skribenten, vilket istället visar på 
genusmedvetenhet och ifrågasättande av könsstereotyper i kulturen. Ett exempel på 
detta är händelsen som tas upp i inlägget “Can I kiss your…?” på Discordia, där en 
manlig speljournalist utsätter en kvinnlig spelutvecklare för sexuella trakasserier. 
Händelsen i sig är ett tecken på sexismen och maktstrukturen i kulturen, men det faktum 
att händelsen orsakat starka reaktionerna visar dock på ett motstånd, där sexism inte 
accepteras. Vi har observerat liknande resultat genom i stort sett hela empirin, vi 
bedömer detta som ett fall av en diskursiv kamp, där en del av diskursen är sexistisk, 
medan en annan del är genusmedveten. 
 
6.1.2 Hur samtalar man om genus redaktionellt jämfört med läsarkommentarer? 
 
I bloggarnas redaktionella innehållet syntes en större benägenhet att ta upp, diskutera 
och kritisera sexism och hypermaskulinitet i spelkulturen. Bloggarna 
Aftonbladet/Blog ‘Em Up och Discordia hade direkta konfrontationer mot spelkulturens 
maktstrukturer och en mer klar och direkt genusanalys i deras texter. Resterande 
bloggar präglades av en något subtil ton i språket där det kunde urskiljas ett kritiskt 
förhållningsätt mot spelkulturens syn på sexism och hypermaskulinitet, men i somliga 
inlägg var detta helt och hållet frånvarande. 
 
Kommentarerna uppvisade en något maskulin och aggressivare ton när genusperspektiv 
förekom i blogginläggen. Det förekom i vissa fall en oppositionell tolkning av 
skribenternas text som gestaltades genom direkta och aggressiva kommentarer. 
Tonen på kommentarer till blogginlägg utan genusanalys skiljde sig avsevärt från den 
aggressiva ton som förekom bland kommentarer till inlägg med genusperspektiv. 
Intrycket av dessa kommentarer var att skribenterna istället blev inkluderade och 
välkomnade in i kulturen, till skillnad från då skribenterna tog upp genus, vilket i de 
flesta inlägg resulterade i att skribenten blev exkluderad. Det förekom följaktligen en 
påtaglig skillnad i det diskursiva samtalet när blogginläggen kritiserade spelkulturen 
utifrån ett genusperspektiv. 
 
Det fanns också undantag till den oppositionella synen på genus från kommentatorer. I 
bloggen Discordia höll kommentarerna med skribenten om hennes åsikt när hon 
uppmärksammade sexismen mot en kvinnlig spelutvecklare. Man bör ha i åtanke att 
detta kan ha en koppling till det faktum att skribentens blogg är inriktad på just genus i 
spel, och att hennes läsare därför kan vara intresserade av detta och därmed ha liknande 
åsikter. 
 
6.2 Diskussion 
 
Trots att vi funnit starka tecken på sexism anser vi att den anglosaxiska forskningen om 
spelkulturen till stor del skiljer sig från det resultat vi fann. Den svenska spelkulturens 
diskurs är delad i två; en genusmedveten del, något som den anglosaxiska forskning vi 
tagit del av inte visat på, och en del som präglas av mansdominans och 



  
 

50 

hypermaskulinitet. Vi anser därför att den anglosaxiska forskningen inte är representativ 
för den svenska spelkulturen. 
 
Dock visade en viss del av vårt empiriska material tecken på sexism och 
hypermaskulinitet liknande den som tidigare forskning berört. I delar av bloggarna 
påvisades tydliga kopplingar till den bild av spelkulturen som beskrivits i tidigare 
forskning. Vi vill följaktligen tydliggöra att vi inte betraktar tidigare forskning på 
området som inkorrekt, men att den blir missvisande på det material vi tagit del av i en 
svensk kontext. 
 
Inlägg med genusvinkel fick färre antal kommentarer, eller så var kommentarerna helt 
frånvarande. Detta kan tolkas som ett tecken på ett beteende där män ibland helt flyr 
från situationer där de hamnar i underläge (Josefson, 2005). Man bör även ha i åtanke 
att en stor del av kommentarerna var anonyma, och vi ställer oss därför frågande till om 
detta hade någon slags påverkan på den aggressiva tonen i vissa kommentarsfält. 
 
Vad gäller studiens generaliserande anspråk syftar vi till att vara ödmjuka inför 
problematiken med generalisering i kvalitativa studier. Ekengren och Hinnfors (2012) 
skriver att man bör vara försiktig med sitt generaliserande anspråk och fråga sig hur 
långt det bär. I vår studie har vi funnit ett fall av genusmedvetenhet i den svenska 
gamingdiskursen, men vi vill belysa att detta måste sättas i relation till andra liknande 
fall innan det är möjligt att göra ett mer generaliserande uttalande om studiens resultat, 
och se om studien relateras till andra fall och vilka gemensamma grunder som existerar 
(Ekström & Larsson, 2000). 
 
6.3 Vidare forskning 
 
Under studiens gång har vi funnit ett antal intressanta sidospår värda att uppmärksamma 
för att gå vidare med forskning på området. Då vi enbart analyserat svenskt material i 
vår forskning anser vi att det hade varit av relevans att följa upp med en studie som 
jämför den anglosaxiska spelkulturen med den svenska för att uppnå en tydligare bild av 
hur de förhåller sig till varandra. Vi anser även att det hade varit av intresse att 
undersöka mer informella kanaler istället så som diskussionsforumet Flashback eller 
mer specifika spelforum för att se hur den diskursiva praktiken i diskursen förhåller sig 
till sexism utifrån ett annat urval och därigenom få en bättre helhetsbild av hur 
diskursen verkligen hänger samman. Vi upptäckte även att det existerade ett synsätt som 
delade in så kallade “riktiga gamers” (även kallade “hardcore gamers”) och “casual 
gamers” i två motpoler. Vi anser att det hade varit intressant att se framtida forskning 
som inriktar sig på att undersöka förhållandet och konflikten i uppdelningen. Vidare 
hade det även varit relevant att göra en liknande studie, med ett liknande urval fast av 
betydligt större kvantitet för att på det sättet uppnå en större möjlighet till 
generalisering.  
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