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Abstrakt 

Det digitala krigsspelet Squad är mötesplats för flera olika föreställningar som rör 

manlighet och gemenskap. Föreställningar om maskulinitet kopplad till soldaten, spelaren 

och krig påverkar handlingsutrymmet för de som exkluderas av hegemoniska 

maskuliniteter som reproduceras utifrån den tänkta demografin: män. Gamer-identiteten 

har historiskt betraktats som en manlig arena och har således skapat en stereotyp som 

ihärdigt håller sig kvar. Soldaten inom spel och populärkulturen har primärt berättats ur 

mannens perspektiv och vidare bidragit till stereotypen av ett manligt ideal och ett 

maskulint förhållningssätt. Olika krigsspel väljer att använda sig av olika schabloner kring 

hur maskuliniteten kommer till uttryck. Squad värderar samarbete, grupptillhörighet och 

ledarskap högt vilket lämnar lite utrymme åt hypermaskuliniserade actionhjältar som 

återfinns i bland annat Call of Duty. De som hamnar i kläm och exkluderas är främst 

kvinnor, vilket har lett till att de som historiskt sett gjorts osynliga i termer av 

representation och strukturella limitationer ofta väljer att förbli dolda för att undvika bli 

den som sticker ut från normen. Squad och tillhörande gemenskaper speglar ett 

samhällspolitiskt klimat där konservativa och progressiva värderingarna står mot 

varandra. Dessa har lämnat ett starkt avtryck och påverkar synen på tillhörande genus- och 

speldiskurser. 

 

maskulinitet, hegemoni, krigsspel, gemenskap, trakasserier 



 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ........................................................................................................................ 2 

1.2 Begrepp .................................................................................................................. 3 

1.2.1 Gamer .............................................................................................................. 3 

1.2.2 Autenticitet och realism .................................................................................. 3 

1.2.3 Krigsföreställning ........................................................................................... 4 

1.3 Teori ....................................................................................................................... 4 

1.3 1 Socialkonstruktivism ....................................................................................... 4 

1.3.2 Hegemonisk Maskulinitet ............................................................................... 5 

1.3.3 Den postmoderna krigshjälten ....................................................................... 5 

1.4 Metod och material ................................................................................................ 6 

1.5 Områdesöversikt .................................................................................................... 8 

1.6 Disposition ............................................................................................................. 9 

2. Spel om hierarkier .................................................................................................... 10 

2.1 Squad ................................................................................................................... 10 

2.2 Kommunikation ................................................................................................... 12 

2.3 Information som vapen ........................................................................................ 14 

2.4 Representation .................................................................................................... 18 

2.5 World First: All girl squad leads! ........................................................................ 22 

3. Avslutande Diskussion ............................................................................................. 24 

3.1 Ett politiskt laddat ämne ..................................................................................... 27 

3.2 Den hegemoniska gamern................................................................................... 30 

4. Sammanfattning ....................................................................................................... 32 



1 

 

1. Inledning 

 

 

Min bakgrund inom spel och spelkultur går tillbaka till min första konsol vid 5 års ålder 

tillsammans med en prenumeration på Club Nintendo Magazine. Med åren har samlingen 

av konsoler växt tillsammans med antalet spel som är spridda över olika plattformar. Idag 

har spelbiblioteket nått upp till tusentalet och i takt med internets utveckling har också 

sättet jag spelar spel och konsumerar spelnyheter kommit att nå nya höjder av aktivitet. 

Med det sagt har spel och spelkulturen alltid varit en del av mitt liv.  

Datorspel har traditionellt betraktats som en maskulin aktivitet; en föreställning som 

lutar sig mot idén att teknologi i sig är maskulint könad (Kirkpatrick 2017). Det är också en 

kultur där manliga spelare ofta framställts som mer kunniga och skickliga än deras 

kvinnliga motparter (Holz Ivory et al. 2014). Trots att spelande har varit en vuxen aktivitet 

sedan 1970-talet och framåt har massmedia ramat in det som en domän för främst barn 

och ungdomar; en stereotypisk och lättillgänglig bild som reproduceras än idag (Maclean 

2016). Föreställningen att pojkar spelar datorspel medan tjejer inte gör det har lett till ett 

ihärdigt antagande kring preferenser och spelgenres, medfödd skicklighet och 

positionering av kvinnliga kontra det manliga spelarna inom spel-gemenskapen. Ett 

fenomen som också stärks av vilka grupper som spelen marknadsförs till, vilket 

stereotypiskt har utgjorts av pojkar och män. Det finns också en föreställning om att dessa 

utgör den absoluta majoriteten bland spelarna som inte riktigt stämmer överens med hur 

det faktiskt ser ut eftersom det visat sig vara närmare en jämn fördelning mellan könen1. 

Däremot kan man diskutera fördelningen inom specifika spel och varför den ser ut som 

den gör2. En genre med en högre andel manliga spelare i förhållande till kvinnliga är 

tactical shooters, en genre som mer eller mindre strävar mot att simulera strider så 

realistiskt som möjligt. Vad man väljer att betona som realistiskt kan variera mellan 

                                                        

1 wepc.com/news/video-game-statistics 

2 quanticfoundry.com/2017/01/19/ 

https://www.wepc.com/news/video-game-statistics/%23video-gaming-industry-overview
https://quanticfoundry.com/2017/01/19/female-gamers-by-genre/
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specifika spel, men som i mångt och mycket handlar om en krigsföreställning som klingar 

överens med den tänkta publiken.  

Filmatiseringar som Saving Private Ryan (1998), The Thin Red Line (1998), Enemy At 

the Gates (2001) och serien Band of Brothers (2001) förmedlar en bild av andra 

världskriget som kom att inspirera spel från samma era: Medal of Honor: Allied Assault 

(2001), Call of Duty (2003) och Brothers in Arms: Road to Hill 30 (2005). Narrativt 

handlar det primärt om ett västerländskt perspektiv, om män och deras brödraskap i en 

krigszon med livet som insats. Mycket likt de nämnda filmerna går spelen en balansgång 

mellan underhållningsvärde och realism där för mycket av det ena sker på bekostnad av 

det andra. Operation Flashpoint: Cold War Crisis (2001) är ett krigsspel som tar avstamp i 

en nutida kontext med ett större fokus på realism. Spelaren får uppleva det kalla kriget i ett 

fiktivt scenario mellan ett USA och Sovjet på 1980-talet, där spelaren i rollen som både 

soldat och fältherre tar del av konflikten från olika perspektiv. Vidare har spel reflekterat 

samhällspolitiska aspekter i vem och vilka som är antagonister och protagonister. Exempel 

på ett sådant skifte var i samband med 9/11 då man såg en ökning av krigsspel som i likhet 

med många filmer speglade västvärldens utnämnda hot i mellanöstern. Med andra ord går 

det att dra paralleller mellan yttringar inom det virtuella och det reella i termer av politik, 

ideal och vision. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hegemonisk maskulinitet konstrueras i det 

digitala krigsspelet Squad och inom de tillhörande gemenskaperna. För att besvara syftet 

kommer jag att utgå från följande frågeställningar:  

• Vilka maskuliniteter dominerar och hur kan dessa förstås i termer av hegemonisk 

maskulinitet? 

• Hur genomförs sanktioner baserade på kön? 
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1.2 Begrepp 

 

Nedan kommer några klargöranden som jag anser vara nödvändiga. Först och främst 

kommer jag att använda mig av kvinna och man som synonymt för tjej/flicka/kvinna och 

pojke/kille/man, men följande kan behöva en mer utförlig beskrivning. 

 

1.2.1 Gamer 
Gamer är en övergripande term som avser dem som spelar spel i olika former, främst 

digitala spel men också brädspel och dylikt. I korta drag är en gamer någon som spelar spel 

som sin hobby. Själva definitionen av vad en gamer är emellertid något flytande. En vanlig 

uppdelning är mellan Hard-core och Casual, där casual oftast marknadsförs mot den 

kvinnliga demografin (Consalvo 2012). Generellt spelas inte spel på den nivå som ofta 

förknippas med en gamer då det inte klingar överens med ens egna värderingar eftersom 

gamern, i vissa kretsar, bär med sig en del negativa konnotationer som exempelvis 

aggressivitet, trakasserier och sexism (Cote 2015; Shaw 2011). En gamer är också något av 

en stereotypisk konstruktion av en vit, heterosexuell man vilket också stärks av 

föreställningen att en riktig gamer inte spelar casual-spel. Jag kommer främst använda 

begreppet gamer om dem som räknas till hard-core utifrån antagandet att de har maskulina 

och feminina särdrag. 

 

1.2.2 Autenticitet och realism 
Med autenticitet avser jag hur något upplevs vara äkta eller trovärdigt. Realism kan 

innebära att beskrivningen i viss grad speglar eller överensstämmer med verkligheten. När 

autenticitet och realism diskuteras i relation till krigsspel kan det alltså innebära olika 

saker: ofta pekar man på datorspelens överensstämmelse med militärteori och militära 

erfarenheter. Vad som i spelet kommer till uttryck antas någonstans att spegla 

verkligheten, vilket i sin tur gör att spelen framstår som realistiska genom att de trovärdigt 

skildrar fenomen i yttervärlden (Karlsson 2018:26). I detta sammanhang handlar 

autenticitet om att spelet i tillräckligt stor utsträckning överensstämmer med militärteori 

eller en föreställning om hur något egentligen är, var, eller kan vara för att verka fullt 

trovärdigt. Många spel har utformats med ambitionen att skapa just realistiska 
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simuleringar i syfte att ge en bild av det förflutna eller ett trovärdigt framtidsscenario 

(ibid:26). Att skildra ett trovärdigt scenario ifråga om krigsspel producerat som 

underhållning bör tas med en nypa salt då de riktar sig till en kundkrets vars bild av det 

förflutna och framtiden präglas av en populärkulturell referensram och således blir den 

bild som autenticiteten bedöms emot. Autenticitet pekar med andra ord på en form av 

realism i termer av estetiska drag, eller en föreställning (ibid.). 

 

1.2.3 Krigsföreställning 
Krigsspelen formar och formas av berättelser utifrån en kulturell förförståelse av vad krig 

är. Krigsspel är något man gör genom att följa spelets regler och performativt agera i syfte 

att skildra en föreställning om krig, antingen i underhållningssyfte eller genom att lära sig 

om och förbereda sig inför krig. Krigsspel är skapade för att spegla krigsföreställningar, 

vilka i sin tur är formade av sin samtids förståelse av vad krig “är”. Det är ett kulturellt 

begrepp vars betydelse är konceptuellt och narrativt. Det vill säga att krigsspel formar och 

formas av krigsberättelser (Karlsson 2018:36). 

 

 

1.3 Teori 

 

1.3 1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen innebär att kunskapen om världen inte tolkas som en objektiv 

kunskap utan istället som en produkt av många olika aspekter. Med andra ord kommer ett 

kulturellt uttryck inte behandlas som en objektiv sanning utan som en konstruktion utifrån 

flera olika perspektiv och således ett resultat av tidigare och pågående förhandlingar. 

Kategoriseringar sker för att få världen att framstå som begriplig. För att underlätta kan 

dessa kategoriseringar leda till stereotypa konstruktioner som upprätthålls och fylls med 

mening i och med användandet utav dem. Stereotyper behöver inte nödvändigtvis innebära 

illvilja, men hjälper oss att förstå och begripa. Den stereotypa identiteten kring spelare, 

eller gamers, är ett exempel på produkten av en sådan förhandling som ihärdigt hållit sig 

kvar även om den inte nödvändigtvis stämmer. Vidare leder det till ett handlande som 

utifrån denna stereotyp får konsekvenser för vilka attribut som gamern tillskrivs. 
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Fördomar, myter och andra aspekter som bidrar till en ensidig bild får därmed 

konsekvenser i anknytning till ramen för upplevelse och handling på individuell och 

kollektiv nivå (Lindgren 2009:54ff). 

 

 

1.3.2 Hegemonisk Maskulinitet 
Maskulinitet används som ett teoretiskt begrepp som syftar på den sociala konstruktionen 

av män och manlighet och hur dessa praktiseras (Harz & Johansson 2011:15). I krigsspel 

exkluderas ofta erfarenheter eller karaktärer som inte är en del av en specifikt idealiserad 

föreställning om krig och maskulinitet. Militärhistorien har primärt skrivits utifrån ett 

maskulint perspektiv där det har varit de föreställda krigarnas erfarenheter som skildrats 

och har således kommit att skildra sig som en manligt kodad upplevelse (Karlsson 

2018:33).  

Hegemonisk maskulinitet (Connell 2008) syftar på hur maskuliniteten är uppbyggd 

kring en hegemoni, det vill säga hur en ledande position definierar värderingar som 

eftersträvas och blir sedda som fullt naturliga av en underordnad position. Det handlar om 

beteenden och värderingar som enligt den ledande positionen anses vara 

eftersträvningsvärda, men främst talar man om idealbilder som ingen egentligen lever upp 

till och att dessa skiljer sig åt utifrån kontext. Idealet kan alltså se olika ut i olika rum.  

Delaktiga delar den hegemoniska maskulinitetens ideal men lever inte upp till 

hegemonin fullt ut. Genom att de hela tiden eftersträvar hegemonin och på så vis stödjer 

idealet, så vinner de också fördelar som den hegemoniska manligheten har tilldelats. 

Underordnade är män som inte riktigt uppfyller kraven för att passera som ”riktiga 

män”. Här finner man exempelvis homosexuella eller feminina män. 

 Marginaliserade är enligt Connell inte en del av den hegemoniska manlighetens värld 

över huvud taget. Det kan handla om feminina särdrag eller aspekter som etnicitet, etcetera 

(Connell 2008). Jag kommer att använda dessa begrepp för att synliggöra hur maskulinitet 

går att förstå och synliggöra inom Squad och dess gemenskap. 

 

1.3.3 Den postmoderna krigshjälten 
Jag kommer också att använda medievetaren Eva Kingsepps begrepp kring den 

postmoderna krigshjälten som hon delat in i tre kategorier: actionhjälten, krigshjälten och 
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den moraliske hjälten. Actionhjälten med sitt vältränade yttre och stenhårda uppsyn ger 

skenet av att vara kontrollerad och disciplinerad; ett klassiskt krigarideal som ensam, 

genom våld, skipar rättvisa och upprätthåller nationella värden och ideal. Kingsepp 

exemplifierar med en schablon ur Hollywood och filmen Rambo III (1988), där Sylvester 

Stallone åker till Afghanistan för att hjälpa den goda Mujahedin mot de onda ryssarna 

(Kingsepp 2004:82). Krigshjälten beskriver Kingsepp så här: ”till skillnad från dessa 

övermänskliga actionhjältar kan populär-kulturens krigshjälte lika gärna vara ”som vem som 

helst”; lite vanlig, som grannen eller skolkompisen. Eller som Tom Hanks i rollen som Captain 

John Miller i Saving Private Ryan (1998)” (ibid.). I kontrast till actionhjälten är krigshjälten 

en del av ett manligt kamratskap och en kugge i krigsmaskineriet, en bra sådan som också 

blir föremål för beundran, oavsett om han är menig eller officer, där gemensamma ideal, 

broderskap, jämlikhet och nationens framtid lyfts fram (ibid.). Vidare beskrivs mannen 

som den som vågar offra sitt liv för krigsapparaten medan kvinnorna håller hemmafronten 

eller gör en direkt insats som vårdare av sårade. Moraliske hjälten är en moraliskt 

handlande och reflekterande krigshjälte som kan ses som en mer komplex hjältevariant. 

Han är - precis som actionhjälten - också en kugge i krigsmaskineriet, men reflekterar och 

filosoferar över ordningen av saker och ting. Major Winters i Band of Brothers (2001) utgör 

ett exempel på en sådan. Winters är en omtyckt kamrat som också värderas högt som ledare 

och kännetecknas av egenskaper som humanism, pacifism och rättvisa. (ibid.) 

 

 

1.4 Metod och material 

 

Insamling av material har skett genom deltagarobservation i spelet Squad. Men jag har 

även tittat på arkivmaterial (text, video och bild) som sträcker sig tillbaka så långt som 

plattformarna tillåter (Mohammid & Horst 2017:331), främst för att se eventuella 

förhandlingar som skett över en längre tid, bland annat mellan utvecklare och spelare, men 

också populärkulturens bidrag generellt till trender och normförändring över tid.  

Uppsatsen bygger på en nätverksanalys som innebär att jag tittar på grundläggande 

funktioner som interaktion och kommunikation - hur riktningen i en sådan 

kommunikation ter sig och på vilka sätt relationer upprättas till andra sajter (Berg 
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2015:108). Detta perspektiv blir användbart för att utveckla en förståelse för hur en sajt, 

eller nätgemenskap, är situerad i ett bredare hypertextuellt landskap, det vill säga hur 

länkar korsar och nyttjar andra sajter och plattformar och hur de är sammankopplade med 

andra sajter som noder i ett nätverk (ibid.) Vidare blir intertextualitet relevant för att förstå 

hur man skapar mening och betydelse i relation till andra sajter (Lindgren 2009:93). Det 

har också inneburit att jag har gått utanför ramarna när det kommer till det specifika spelet 

Squad vad gäller foruminlägg och frågeställningar. Detta för att få en bredare förståelse och 

kontextualisera meningen av bland annat representation och maskulinitet. Det betyder att 

jag också har tittat på andra forum som tar upp liknande frågeställningar, om 

diskussionerna där har varit relevanta för att vidga perspektivet och såtillvida blivit en del 

i att förstå kontexten. Förutom officiella forum som tillhandahålls av utvecklarna själva 

kommer även sociala plattformar som Youtube.com och Reddit.com vara relevanta 

eftersom de är två stora forum för idéer och diskussion.  Youtube blir relevant eftersom det 

är en plattform där spelare kan ladda upp egenproducerat videomaterial. Detta material 

brukar innehålla inte bara spelsessioner utan kan också fungera som ett underlag för 

diskussion. Reddit.com är en av de plattformar som används för att dela med sig av bild, 

video och diskussioner bland annat relaterat till Squad och kan ses som ett substitut för 

Squads egna forum där utvecklare kan komma i kontakt med en del av spelarbasen. För att 

summera har jag valt YouTube.com och Reddit.com som sekundära utgångspunkter efter 

de officiella kanalerna av Squad.  

Vid insamling av material i spelet Squad har jag använt mig av verktyget Shadowplay, 

det vill säga en funktion som tillhandahålls av grafikkortstillverkaren NVIDIA. Denna 

funktion tillåter mig att spela in händelseförloppet under en spelsession, så att jag som 

användare, senare kan gå tillbaka och skaffa mig en klarare bild av det som eventuellt 

passerat över huvudet i vad som bäst kan beskrivas som en stressig miljö. Jag för 

anteckningar parallellt med inspelning och tar skärmdumpar som jag senare analyserar var 

för sig, eller i syfte att komplettera eller stärka vissa yttringar samt återkomma med ett 

annat perspektiv om så nödvändigt. Med retroaktiv videoupptagning är det också möjligt 

att fånga en viss händelse både i och utanför spelet även när det inte sker en aktiv 

videoupptagning. I det här fallet handlade det om en buffring på 5 minuter som när som 

helst kan sparas.  
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Utanför spelet var det ett annat tempo och inte samma förutsättningar som kräver ett 

visst beteende utifrån föreställningar kring roll, rang och gruppdynamik. Social media 

kräver inget aktivt deltagande av mig som forskare i den bemärkelsen utan tillät mig att ta 

in och få grepp om kontextuella uttryck. Mängden av data växte snabbt vilket krävde ett 

system för att enklast komma ihåg kontexten saker och ting utspelade sig i. Bland annat så 

visade sig att en sorts mind map var till stor hjälp, dels för att visualisera stegen från 

ursprungskällan, också för att kategorisera olika diskurser och intertextualitet. 

Inspelningarna och kombinationen av en självreflexiv dagbok tillät mig att återgå och se 

hur jag själv påverkade i Squad och hur jag själv tänkte, upplevde, blev påverkad och 

påverkade det som föregick. Det här blev senare en styrka och nästan en nödvändighet rent 

metodiskt för att fånga upp samspelet mellan mig och andra, spelet, samt andra spelare 

sinsemellan. Totalt har insamling skett under en period på drygt 3 veckor med ungefär en 

till två timmar per spelsession uppdelat över varannan dag med utrymme för sortering och 

bearbetning av videomaterial, samt den intertextuella analysen av sociala medier. 

 

 

1.5 Områdesöversikt 

 

Tidigare forskning inom spel, krigsspel och spelkultur har varit av stort intresse för att 

skapa mig en överblick över vad som kan tänkas bli relevant till min studie. Thomas 

Karlsson skrev en avhandling vid namn Låtsaskrigen (2018) som undersöker både analogt 

formade krigsspel och digitala krigsspel från tidigt 1800-tal till nutid med frågeställningar 

som bland annat rör maskulinitet. Begreppet krigsföreställning har visat sig vara 

användbart i min egen studie framförallt vad gäller min egen förståelse och bearbetning av 

insamlat material. Andra studier som Cote (2015) går igenom hur kvinnor förhåller sig till 

spel och sexism online, och Vermuelen, Van Bauwel, Van Looy (2017) går djupare in på 

hur trakasserier kan skilja sig i uttryck utifrån könsidentitet online och hur man förhåller 

sig till identiteten gamer. Paaßen, Morgenroth, Stratemeyer (2016) har undersökt hur den 

manliga stereotypen påverkar marginalisering av kvinnor inom spelkulturen. Kyle Kontour 

(2011) har gjort en djupdykning av bland annat maskulinitet och gamingkultur i 

anknytning till spelet Call of Duty. Erin Maclean (2016) har tittat vidare på 
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stereotypifieringen av identiteten gamern i nyhetsartiklar. Amy Mack (2013) skrev en 

djupgående etnografisk avhandling om spelet ARMA3 där hon också tar upp det faktum att 

hon är kvinna i ett mansdominerat rum. Detta bara för att nämna några av de 

undersökningar som har hjälpt mig att verifiera och förstå mycket av det jag funnit i mitt 

insamlade material, men också vad gäller frågeställning i relation till syftet. 

 

 

1.6 Disposition 

 

Det första kapitlet är uppdelad i fem underkapitel som behandlar valda delar av empirin. 

Första underkapitlet, Squad, går igenom själva spelet och det inkodade regelverket och 

roller. Andra underkapitlet, kommunikation, tittar på kommunikationsstrukturen och 

vilka uttryck som förekommer. Tredje underkapitlet, Information som vapen, jämför 

vikten av samarbete och hur man konstruerar den Andre. Fjärde underkapitlet, 

Representation, tittar vidare på konstruktionen av den Andre samt en närmare titt på vilka 

som marginaliseras utifrån representationsdiskursen. Femte underkapitlet, World first: All 

girl squad leads, bygger vidare på hur sanktioner mot marginaliserade också påverkar hur 

andra väljer att spela spel överlag och hur det påverkar spelgemenskapen.  Till sist kommer 

ett avslutande diskussionskapitel som kompletterar med olika diskurser och analyserar 

vidare utifrån tidigare kapitel.  
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 2. Spel om hierarkier 

 

 

Detta kapitel kommer att gå igenom en grundläggande funktionalitet av spelet Squad och 

som utgör en del av den övergripande konstruktionen av den maskulina hegemonin. Jag 

kommer även att gå igenom utvalda delar av det empiriska materialet och undersöka vilka 

aspekter som är med och påverkar normer och föreställningar och vilka som slutligen 

påverkas utav dem. 

 

 

2.1 Squad 

 

Squad utvecklas av samma team som arbetade på en modifikation till Battlefield 2 och gick 

under namnet Project Reality vars främsta säljpunkt var realism med betoning på 

samarbete och koordination. Squad marknadsförs likt Project Reality av naturliga skäl; 

som ett online multiplayer FPS (First Person Shooter) som syftar till att fånga stridsrealism 

genom kommunikation och samspel. 

Spelet utspelar sig i nutid där ungefär 80-talet spelare totalt fördelas på mitten. Varje 

lag består av grupper (squads, därav namnet) som vardera kan ha nio spelare inkluderat 

gruppledaren, en så kallad squad lead (SL). En squad kan inte existera utan en SL. Olika 

servrar har olika regler för att hantera squad-lösa spelare och ofta handlar de om att man 

blir exkluderad från matchen om man inte hittar en squad inom en viss tid. Detta kunde 

resultera i att någon som egentligen inte ville axla rollen startade en grupp för att sedan 

diskutera fram vem som var mest lämpad. Att vara SL innebär att man är en viktig länk i 

kommunikationshierarkin på fältet, mer om det lite längre ner. 

Övriga roller varierar mellan vanliga fotsoldater till mer specifika som sjukvårdare, 

scout eller fordonsförare. De visuella representationerna gestaltas av manliga avatarer 

(eller modeller) vars identitetsmarkörer främst består av utrustningen, kamouflage och 

klädesplagg som naturligtvis också blir ett sätt att skilja fiendens trupper från sina egna. 
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Ens egna trupper har för det mesta namn ovanför sina avatarer, men det finns situationer 

där namnskylten inte hinns med att registrera innan man behöver agera. Reagerar man 

inte snabbt nog i närstrider riskerar man att bli skjuten först, men man löper också risken 

att råka skjuta sina egna. Mycket handlar om att lägga dessa identitetsmarkörer på minnet. 

Det krävs en hög situationsmedvetenhet kring ens egna truppers position och fiendens, och 

till hjälp finns en interaktiv karta på vilken vänliga truppers positionering och rörelser finns 

illustrerade. Till hands finns vapen, från lätta handeldvapen till armerade fordon och 

stridsvagnar. Det går också att bygga olika positioneringar bestående av, bland annat, FOB 

(forward operating base – en bas på avstånd), ammunitionslager, bunkrar, sandsäckar, 

stegar, stationära robotsystem eller granatkastare bara för att nämna några. Exakt vad som 

går att bygga varierar utifrån befattning och tillgängliga resurser. En SL kan markera var 

saker ska byggas men kan inte bygga själv utan behöver få hjälp av andra. Mycket handlar 

om teamwork och kommunikation. Varje byggnad kostar en viss mängd resurser och man 

får förlita sig på att logostiken transporterar dessa från hembasen till det relevanta området 

för att soldaterna skall kunna bygga och fylla på med ammunition.  

Matcher utspelar sig på kartor som varierar i storlek men som i regel är så pass stora 

att transport via fordon är att föredra. Att ta sig från punkt A till B till C är inte bara riskabelt 

utan kan också ta lång tid till fots vilket kan kosta på då varje individ räknas. Platserna som 

slagen utspelar sig på sträcker sig över snötäckta skogar till öppna ökenlandskap. Dessa 

platser bestämmer temat på vilka länder som representeras och således den specifika 

utrustningen som finns till hands.  

Tidsmässigt kan varje match vara allt från 5 minuter till närmare 2 timmar (i snitt dryga 

45 minuter). Generellt går det ut på att dränera fiendens tickets. Tickets fungerar som 

respawn (respawn eller spawn innebär att återuppstå, uppstå eller materialisera), det vill 

säga att varje död soldat som väljer att respawna kostar 1 ticket. Olika typer av förluster 

kostar olika antal tickets att återställa.  

Skadesystemet fungerar i olika nivåer. Först tar man skada som för det mesta resulterar 

i blödningar. Dessa går att stoppa, men skadan består och kan påverka ens rörelse, 

visionsfält och hantering av vapnet. Om skadan är allvarlig eller blödningarna inte stoppas 

riskerar man att falla ner medvetslös, och om så sker kan endast en dedikerad sjukvårdare 

åtgärda dessa skador och/eller väcka en medvetslös soldat till liv. Om en sjukvårdare då 
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inte finns till hands är risken att man förblöder och slutligen dör överhängande. När man 

dött väljer man att återuppstå (spawna) på olika spawn-punkter. Dessa kan vara en FOB 

eller en så kallad rally-point. Varje SL har möjlighet att skapa rally-point för sina egna 

gruppmedlemmar och gör det möjligt för dem att snabbt komma tillbaka in i striden. Skulle 

det inte finnas något av alternativen återstår att respawna i hembasen som vanligtvis ligger 

utanför det aktuella området. 

 

 

2.2 Kommunikation 

 

Huvudsakligen används röstkommunikation, men det är fullt möjligt att också använda sig 

av textkommunikation. Den föredragna metoden är röstvarianten då text förutsätter att 

man har tid att skriva samtidigt som man försöker navigera och hålla kolla på omgivningen. 

Av samma anledning är det inte alltid lätt att hänga med i vad som skrivs i chatten. 

Exempelvis är en gruppledare som använder sig av skrift- istället för röstkommunikation 

oönskad och många gånger väljer spelare hellre att byta grupp till en som har 

röstkommunikation. Man förväntar sig snabb, rak och tydlig information. 

Kommunikationen är uppdelad i olika nivåer. Den lokala: där spelare har möjlighet att 

prata till alla i sin närhet vilket också resulterar i att den är avslappnad och med lägre 

förväntningar på formalitet. Gruppradio som når ut till ens egna squad och slutligen 

lagradio som når ut till lagledare och andra gruppledare. 

Föreställningar om rang och position inom grupptillhörigheten varierar från grupp till 

grupp, men mycket av spelets inkodade ramverk har vissa bestämda parametrar som dessa 

förväntningar struktureras kring. Exempelvis genom vad spelet själv kommunicerar via 

korta rollbeskrivningar. Ett annat exempel är hur det uppifrån och ner är vedertaget att 

den lägre rangen helst lyssnar och gör som den övre säger. Delvis för att spelet uppmuntrar 

det genom den hierarkiska strukturen, som i sin tur är del av krigsföreställningen. 

Det förekommer att spelare använder uttryck som bidrar till en sorts performativitet av 

rollen som soldat, en kommunicerad autenticitet genom militära termer. Det handlar 

exempelvis om kommunikationsprotokoll där det finns en överenskommelse hur man ska 

kommunicera, exempelvis genom att avsluta ett röstmeddelande med ”kom” eller avsluta 
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sändning med ”slut” och ”klart slut”, helt i linje med en krigsföreställning (Karlsson 

2018:271ff). Det jag har upplevt är att det finns en sorts strävan efter autenticitet som 

passar in i den övriga presentationen hos spelet när det kommer till den militära miljön. 

Med det sagt bör man dock inte förvänta sig att det alltid går till så, det hände ibland att 

laget agerade utan större koordination där varje grupp gjorde lite vad den kände för. Man 

ser dessa skeenden som ett resultat av PUBs, det vill säga Public, eller Public Games där 

alla kan hoppa in och spela utan att ha någonting orkestrerat bland, säg, sina vänner eller 

individer man känner sedan tidigare. Krasst uttryckt är det ett hopkok av olika individer 

som måste lära sig att samarbeta och lära känna varandra inom en relativt kort tidsram. 

Resultatet blir oftast en bruten kommunikationskedja som skapar en dominoeffekt kring 

informationsflöde, koordination och konsensus kring vad som bör och inte bör göras. Att 

möta ett lag som har högre aktivitet inom dessa punkter märks tydligt, allra mest om 

motståndarlaget består av en förbestämd grupptillhörighet som till exempel klaner där alla 

samlas under ett gemensamt lagnamn och som i kontrast till PUBs redan vet varandras 

position och till viss grad redan har förbestämda roller. Upplevelsen blir något av en 

”steamroll”, en spelterm som används för att illustrera motståndarnas totala dominans. 

Denna kan också varvas i termer som “raped” som illustrerar det förlorande lagets totala 

underlägsenhet. Just “raped” är en vanlig term inom spelkulturen överlag och blir en del 

av ett maskuliniserande språkbruk. Kontour (2011) påpekar att det inte nödvändigtvis 

betyder att det handlar om ett misogynt förhållningssätt utan menar att det i en kontext av 

onlinespel har kommit att få en annan mening (Kontour 2011:206). ”Raped” används både 

i termer av ett erkännande av sin egen underlägsenhet och för att understryka sin 

överlägsenhet. Ett exempel på erkännande är när vi som grupp skulle bestiga en kulle för 

att få bättre överblick. Vår squad blev utsatt för ett bakhåll och blev totalt utplånade inom 

loppet av några sekunder. Min uppfattning var att det inte ens sköts tillbaka eftersom ingen 

visste vilken riktning skotten kom ifrån. Det första som sades över gruppradion, när allt 

hade lagt sig, var ”We just got raped”, följt av ”Really fucking hard”. Stämningen som följde 

blev likt ett erkännande att vi just blivit överlistade, och den grabbiga jargongen som 

tidigare präglats av skämtsamhet och upprymdhet blev något kantstött. ”C'est la vie” 

avslutar en annan och stämningen lättas upp något. 
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Just ordvalet ”raped” i det här fallet blir något som illustrerar ens totala oförmåga att 

göra något åt situationen, att ens öde på något sätt ligger i motståndarens händer och att 

det är de som bestämmer. Motståndet existerade inte ens utan det handlade helt enkelt om 

att man accepterade läget. Ett par inom gruppen pratade om hur de kände sig lurade, något 

som jag själv kände att jag kunde relatera till. Det låg något i vetskapen om att 

motståndarna hade följt våra rörelser, hunnit planera ett angrepp och utföra det på ett 

nästan kliniskt sätt, medan vi bara några minuter innan skämtsamt hade pratat om hur vår 

insats på kullen skulle förändra spelets gång. Man peppade ofta varandra med hypotetiska 

scenarion och beskrev hur man skulle ”äga” motståndaren, följt av verbala uppmuntringar. 

Nu blev vi ”ägd” – vi blev ”raped”. Det är inte uteslutande termer som dessa som används, 

men det blir intressant att ha dem i åtanke framförallt när man pratar om maskulinisering 

av sig själv och feminiserande av den Andre. Det ska tilläggas att det här exemplet inte är 

den absoluta normen, andra gånger nöjer man sig med beskrivningar som ”crushed” eller 

”annihilated” eller helt enkelt en talande tystnad. 

 

 

2.3 Information som vapen 

 

Information är ett av de viktigaste verktygen i Squad. Utan information blir du utlämnad 

till ovisshet som kan resultera i scenariot ovan. En viktig nyckel till information är 

gruppledaren vars brist på information påverkar gruppens medvetenhet om vad som 

faktiskt händer eller planeras av, tillsammans med och mellan övriga grupper. För 

gruppledaren kan det handla om att uppdatera den interaktiva kartan, begära understöd 

från ledningen, förmedla informationen uppifrån och ner. Kartan är ett annat viktigt 

verktyg i att koordinera mellan varandra och eftersom det bara är gruppledaren som har 

rättigheterna att sätta markeringar (i form av ikoner) där hen bär på ansvaret att vara aktiv 

med att uppdatera och hålla sig själv uppdaterad. Med andra ord blir gruppledaren en 

viktig länk i kommunikationshierarkin och för att hålla informationen färsk och precis. 

För att skaffa bättre förståelse för vad som förväntas av en gruppledare gick jag ut på 

reddit.com och vidare till squads tillhörande underforum, där jag hittade en fråga ställd av 

en tidigare underofficer som undrar hur hen på bästa sätt kan få sina gruppmedlemmar att 
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uppskatta hen som gruppledare och vidare höja ribban för vad som anses vara en duktig 

SL. Underofficeraren ville dela med sig av sina kunskaper samt höja intresset från andra 

att våga axla rollen som SL. Frågan är inte ställd så mycket som hur man är en gruppledare 

utan mer kring vad en gruppledare kan göra för att framstå som ett gott exempel. En 

användare svarar följande: 

 

“Aside from the points already said, I find I give my squad leaders 110% when they 

appreciate my call outs and mark the stuff I say on the map with as much efficiency as 

the situation allows. 

Oh, and when they delete old marks and update new marks then tell the squaddies about 

the new threats. That's an SL that cares for their squad's awareness.” 3 

 

Svaret illustrerar att det blir viktigt för en gruppledare att bry sig om sina gruppmedlemmar 

i termer av information. En gruppledare som ser den enskilda soldatens värde får tillbaka 

så mycket mer i gengäld. Tillsammans blir relationen mellan soldaten och gruppledaren en 

praktik där man drar nytta av varandra. Här ser jag en parallell till Connell (2008) och den 

delaktiga positionen. En gruppledare som ger soldaten verifiering får tillbaka en högre 

prestation från den enskilde soldaten i utbyte. Båda blir delaktiga, båda drar nytta av 

varandra i strävan efter ett ideal. Resultatet blir att hen framstår som en bättre gruppledare 

inför de andra, och soldaten för att den upplever sig värderad och bekräftad för sina 

kunskaper. Det skulle också kunna beskrivas som krigshjälten; genom tillit och att vara en 

del av gruppgemenskapen stärker individerna sina relationer och viljan att göra det lilla 

extra för varandra. Gruppledaren är inte någon som sitter över alla andra, utan är precis 

som vilken annan soldat som helst, dock med mer befogenheter. Nästa citat är lyft från en 

diskussion där mannens ego ses som ett problem i relation till Squads gemensamma kultur: 

 

“Squad's culture needs to be one of learning and teaching instead of boasting and 

criticizing. Yelling at another squad leader is not productive because of--honestly--the 

nature of man; our egos are too big to be quite frank. Even if underneath this yelling there 

                                                        

3 reddit.com/r/joinsquad/comments/897d8w 

 

https://www.reddit.com/r/joinsquad/comments/897d8w/as_a_sl_what_are_the_best_ways_to_make_my_squad/
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is an err of constructive criticism, it is not helpful. Competent squad leaders need to teach, 

not yell.” 4 

 

Individens, eller rättare sagt, mannens naturliga ego ses som ett hinder för en bra och 

kompetent gruppledare. Det man kan ana här är att det förekommer en reproduktion av 

ett oönskat beteende som måste brytas. Och för att använda Kingsepps (2004) termer blir 

det en krock mellan attribut från actionhjälten och krigshjälten. Och för att vidare titta på 

konstruktionen av den idealiserade gruppledaren kan man skala av ytterligare ett lager av 

maskulinitet som blir relevant utifrån ett stereotypiskt antagande om män som 

teknikintresserade (Maclean 2016). En användare på reddit skriver så här: 

 

“yeah, the kind of personality required to confidently give commands to a bunch of 

strangers isn't normally the type of person who plays semi-obscure PC games with high 

system requirements” 5 

 

Att spela ett ”semi-obskyrt” spel som Squad avser att det är en nischad genre som kommer 

med höga systemkrav. Det är ett resonemang som oftast bottnar i att ”casuals” spelar spel 

skapade för massan vilket också blir ett åtskiljande mellan de som spelar ”hard-core” och 

inte. Ett spel anpassat för massan försöker också nå ut till så många som möjligt och där 

blir systemkraven en faktor. Ett spel som försöker nå ut till flera ser också till att 

systemkraven inte blir för höga eftersom det skulle exkludera en del av marknaden. Spel 

med högre systemkrav ses alltså som givet för någon som intresserar sig för mer avancerade 

spel. Spelserien Call of Duty är ett spel som mer eller mindre årligen släpper nya iterationer 

och som 2013 passerat 100 miljoner spelare6. Call of Duty (CoD) brukar bli något av ett 

skällsord när man diskuterar spel, en användare i samma reddit-tråd döper senaste vågen 

av nya spelare till Squad för ”COD transplants:  

 

                                                        

4 reddit.com/r/joinsquad/comments/7mw273 

5 reddit.com/r/joinsquad/comments/70i4h5 

6 eurogamer.net/articles/2013-08-13-100-million 

 

https://www.reddit.com/r/joinsquad/comments/7mw273/squad_needs_a_change_in_culture/
https://www.reddit.com/r/joinsquad/comments/70i4h5/why_is_it_so_hard_to_find_a_good_sl/
https://www.eurogamer.net/articles/2013-08-13-100-million-people-played-call-of-duty-since-cod4
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“Now is the best and worst time to get into squad. The gameplay is on point with v10 but 

we have so many new players and COD transplants that most matches feel like a chaotic, 

non-communicative, free-to-play weekend, kitten herding cluster fuck.” 7 

 

Skillnaden mellan spel som Call of Duty och Squad är att det förstnämnda är ett 

individualistiskt äventyr där spelaren sätts i fokus, både vad gäller flerspelarläget (online) 

och de narrativt drivna singelspelarkampanjerna. I Squad måste du förlita dig på andra, i 

Call of Duty är du hjälten (Kontour 2011:152) – eller actionhjälten (Kingsepp 2004). Call 

of Duty innehåller väldigt maskuliniserade och militära troper kring karaktären som 

spelaren gestaltar. Att CoD används i förlöjligande syfte hos Squads gemenskap gör det 

tydligare var de lägger sina värderingar och förväntningar på andra som spelar Squad. Dels 

för att Call of Duty representerar stereotypisk maskulinitet via en presentation som bygger 

på fysisk styrka, episka explosioner, maskiner, gadgets och nationell identitet. Denna 

handlar nästan uteslutande om en heterosexuell och västerländsk man, som utifrån de 

mest nobla intressen bekämpar de mörka krafterna. Något utav en one-man-army, en 

Rambo, nästan odödlig. Man spelar den bästa militären har att erbjuda där narrativet är 

centrerat kring dig, hjälten, och att det är du som kan rädda världen (i grova drag) (Kontour 

2011). Med beskrivningen av mötet med ”CoD-spelare” som ”kitten herding cluster fuck” 

blir även åldern en faktor. Den blir också målande genom att dra en parallell till 

actionhjälten som gärna utforskar på egen hand. Squad förlitar sig istället på kamraterna. 

Du är ingenting själv, du behöver dina vapenbröder för att överleva. Ditt bidrag utifrån roll 

är att komplettera vad de andra rollerna saknar. Sjukvårdare ser till att övriga är hela och 

rena. Pansarskytten ser till att mota bepansrade fordon. Gruppledaren ser till att alla är 

samlade och så vidare. En som spelar för gruppen och bidrar till det totala värderas högre 

än den som väljer att gå solo. Helst skall du vara en taktisk, handlingsfast och bestämd 

ledare som värderar och uppmuntrar dina medlemmar. Den egocentriska, verbalt 

aggressiva och själviska actionhjälten, förknippat med spel som Call of Duty, ett spel som i 

flerspelarläget mer eller mindre går ut på att ackumulera så många (i Squads termer) 

tickets som möjligt – kosta vad det vill – först till toppen vinner. Kostnaden blir något av 

                                                        

7 reddit.com/r/joinsquad/comments/70i4h5 

https://www.reddit.com/r/joinsquad/comments/70i4h5/why_is_it_so_hard_to_find_a_good_sl/
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ett lågvattenmärke i ett spel som Squad. Medan jargongen kan upplevas som maskulint 

präglad hos Squad genom exempelvis språkbruk, bildar mötet mellan Call of Dutys 

actionhjälte och Squads krigshjälte en kontrast av maskuliniteter. Krigshjältens ideal blir 

bättre lämpade för Squad och således det hegemoniska som eftersträvas eftersom 

positionen sätter normer och värderingar som den underordnade actionhjälten saknar. 

Med sin närvaro gör actionhjälten det tydligt vad som fungerar och inte fungerar när det 

kommer till behovet av samarbete och laganda. 

 

 

2.4 Representation 

 

Squad är en väldigt mansdominerad arena både när det kommer till spelarbasen och 

representationerna i spelet. Utvecklarna själva har gått ut med att de aldrig kommer att 

implementera kvinnliga avatarer. När jag undersöker reddit och de officiella forumen i 

syfte att ta reda på vad andra användare tänker kring kvinnliga soldater och deras 

representation i Squad finns ett återkommande argument. Detta argument är en 

föreställning om att kvinnor helt enkelt inte deltar i stridande roller och att de som innehar 

dessa roller ska vara män. Ytterligare ett argument är att de utgör en sådan liten del av den 

faktiska demografin i spelet att det gör frågan till en icke-fråga, att det helt enkelt inte är 

värt besväret och att det blir för politiskt laddat. Det lyder alltså delade meningar om vad 

realism i spelet faktiskt innebär i förhållande till en föreställd könsordning på det reella 

slagfältet med en manlig överordning. 

Om man lyfter denna frågeställning och tittar på spel överlag blir en återkommande 

föreställning hos personer på internetforumen Reddit, Squad och ARMA3 att ifall kvinnor 

inte kan projicera sin reella identitet på spelet och således får svårare att relatera till 

karaktären de kontrollerar, så skulle det kunna vara en förklaring till varför det är så få 

kvinnor som spelar spel överlag. Man hänvisar till det begränsade utbudet av kvinnliga 

protagonister i spel och att det är en avgörande faktor till varför de är underrepresenterade 

i spelardemografin (som egentligen är närmare 50%).  På Squads forum görs det narr av 

idén att öppna upp för att skräddarsy sina karaktärers kön och utseende, och menar på att 
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det skulle förvandla soldaterna till färgglada barbie-dockor8. En annan användare i tråden 

svarar upp med: “Please tell me this will be the first modded content!!!!! Always wanted to be a 

whore”. Ett sexistiskt uttalande som undergräver kvinnans position med att likställa 

feminiserande attribut med horor. Nu är detta en tämligen liten tråd och den länkar vidare 

till en annan forumtråd där användare diskuterar ämnet att skräddarsy sitt utseende, 

åtminstone sina uniformer och sin hårdvara. Skillnaden mellan de två trådarna är att i den 

första, den mindre, utgår ämnet ifrån att kön skulle vara en av de påverkningsbara 

faktorerna. I den större nämns inte kön som en faktor. Där diskuterar man istället 

möjligheterna att till exempel implementera ett belöningssystem som, bland annat, 

uppmuntrar framsteg via olika kosmetiska tillbehör applicerbara på vapen eller uniform; 

ett sätt att personifiera sin karaktär9. Saker som att visa sin rang utifrån hur många man 

har dödat, och så vidare. Frågan om kön framstår här som tämligen laddad och det lämnas 

lite utrymme för att en soldat skulle handla om något annat än funktion före utseende 

förknippat med könstillhörigheten. 

Jag valde att gå vidare på representationsdiskursen genom att besöka forumet hos ett 

spel snarlikt Squad: ARMA310. På deras forum sökte jag upp diskussioner rörande kön och 

representation. Anledningen till varför jag valde att göra det är för att, likt Squad, faller 

ARMA3 in i genren tactical shooters och har heller inga kvinnliga avatarer som en del av 

spelets basutbud. Ett återkommande svar i flertalet forumtrådar, både på Reddit och det 

officiella forumet för ARMA3, är att det någonstans blir för komplicerat att implementera 

utifrån de 3D modeller som redan existerar i spelet11. Här handlar det främst om hur de är 

skapade (män) och att en kvinnlig modell måste animeras annorlunda som i sin tur skulle 

påverka utrustning och kläder, etcetera. Just detta resonemang är intressant för det 

särskiljer inte enbart de biologiska faktorerna, som kroppsform och röst, utan också hur en 

kvinnlig avatar rör sig, alltså att det skulle behöva programmeras in annorlunda 

                                                        

8 forums.joinsquad.com/topic/6049-outfit-customization 

9 forums.joinsquad.com/topic/574-persistence-and-rewards 

10 arma3.com 

11 reddit.com/r/arma/comments/33c7bk 

 

http://forums.joinsquad.com/topic/6049-outfit-customization/
http://forums.joinsquad.com/topic/574-persistence-and-rewards/
https://arma3.com/
https://www.reddit.com/r/arma/comments/33c7bk/why_are_there_no_female_models_in_arma/
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animationer. Det finns en föreställning här om att det finns maskulina kontra feminina 

rörelsemönster som är givna baserad på könstillhörighet. 

Andra forumanvändare som svarar instämmande tycker att det är viktigare att 

utvecklarna fokuserar sin tid på saker som spelmekanik och sådant som “faktiskt påverkar 

spelet”12.  De menar på att det egentligen inte spelar någon roll huruvida det finns manliga 

eller kvinnliga avatarer eftersom spelaren ändå inte kan se sin avatar utifrån ett 

förstapersonsperspektiv (spelaren upplever allt från avatarens ögon), och därför bör vara 

obetydligt för den subjektiva spelupplevelsen eftersom det inte går att se sig själv. Det 

viktiga blir spelupplevelsen i termer av funktionalitet före estetiska aspekter kopplade till 

kön. Frågan om FPS-perspektivet är sant vad gäller Squad, men inte nödvändigtvis i 

ARMA3; där går det att se saker från ett tredjepersonsperspektiv och där karaktär sätts i 

centrum av skärmen. Men till skillnad från Squad har spelare hos ARMA3 olika 

modifikationsprojekt som syftar till att skapa kvinnliga avatarer och modeller som 

representerar både civilbefolkning och aktiva soldater. Det visar på att intresset för kvinnlig 

representation finns, inte bara för kvinnans skull men också för upplevelsen i spelet som 

mer förankrad i verkligheten både när det kommer till den egna representationen och vad 

som existerar i den virtuella världen. Det är också intressant att spelarna får i uppgift att 

själva skapa och komplettera i den mån de känner att det behövs. En del av makten gällande 

produktionen av spelet flyttas alltså över till användarna att påverka själva. Tidiga 

versioner av ARMA3 visar att det fanns kvinnliga modeller under arbete, men någonstans 

valde de att avbryta. ARMA3 svarade på frågan om de kommer återuppta den kvinnliga 

könsrepresentationen via deras officiella twitter 2016: ”We'd like to re-introduce female 

characters if we can, but it will not happen for Apex.”13 (Apex är en expansion till grundspelet 

som släpptes 2016.) 

På ARMA3s officiella forum spekulerade några kring varför utvecklarna av ARMA3 valt 

att inte ha modeller av, bland annat, kvinnor trots att spelet baseras så mycket på realism. 

Vissa menade att det enbart skulle leda till en form av ”griefing” (En griefer är någon som 

                                                        

 12 forums.joinsquad.com/topic/624-female-characters 

13 twitter.com/arma3official/status/749872975491596288 

 

http://forums.joinsquad.com/topic/624-female-characters/
https://twitter.com/arma3official/status/749872975491596288
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aktivt försöker störa andra i ett multiplayerspel genom att medvetet förstöra spelglädjen 

hos andra, ibland synonymt med ”trolling”), och att det skulle öppna upp för spelare att 

göra narr av kvinnan och slutligen skulle kunna leda till dålig publicitet för utvecklarna14. I 

praktiken finns det gott om civila i ARMA3, och i basspelet består dessa uteslutande av 

manliga modeller. Rädslan för att kvinnliga modeller/avatarer skulle utsättas för en form 

av griefing eller trolling kommer bli relevant även längre fram i uppsatsen. Män och 

manlighet blir förknippat med att stå ut med griefing samtidigt som man vill skydda 

kvinnan från att bli utsatt. En slags uppoffring för kvinnans säkerhet som skulle kunna 

beskrivas med begrepp som ”dam i nöd”, en trop där kvinnan ses som hjälplös och behöver 

tas om hand av män. Förknippat med manligheten ligger antagandet att mannen bör 

komma till kvinnans undsättning, att kvinnan – i det här fallet - inte skulle kunna vara 

kapabel att ta hand om sig själv. Squad har inte denna problematik kring civilbefolkning 

bestående av NPC (non-player characters eller icke spelbara karaktärer som styrs av AI) 

eftersom spelet endast har aktiva spelare. Det är fortfarande intressant att ha det i åtanke 

eftersom krigsföreställningen blir ett bindande incitament till att göra spelen maskulint 

homogena i termer av representation. Det är vedertaget att det är män i en krigszon och att 

det är männen som är viktiga för att uppfylla den aktiva rollen inom en krigsföreställning - 

det är männen som står för dominans, dödligt våld och uppoffring. Den homogena 

civilbefolkningen i ARMA3 kan ses som att männen stannar kvar medan kvinnor och barn 

har evakuerats. Spelet präglas av en uppoffrande maskulinitet där männen offras för 

kvinnans välbefinnande.  

Squad har gått ut med att de aldrig kommer att implementera kvinnliga avatarer, så 

representationen i Squad är och förblir exklusivt män på det digitala slagfältet. Utvecklarna 

av Squad säger dock att det inte är helt omöjligt, men att det i så fall är något som spelarna 

själva måste implementera genom modifieringar. När en användare frågar om Squad 

ställer sig emot idén att öppna upp för kvinnliga spelare svarar en av spelets 

programmerare följande:  

 

                                                        

14 forums.bohemia.net/forums/topic/209230-women 

 

https://forums.bohemia.net/forums/topic/209230-women/
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 “Of course not. That is silly. We are more focused on other aspects of the game. We 

welcome female players as well as any other player. However, we do have a VERY active 

modding community and SDK that is already released. I have a feeling that will be a 

project that some of them may take on. You never know.” 15 

 

Än så länge har inget sådant projekt fått fart hos Squad till skillnad från ARMA3 där det 

finns flera projekt kring både spelbara och icke-spelbara kvinnliga avatarer. 

 

 

2.5 World First: All girl squad leads! 

 

Under ett direktsänt event på Twitch.com titulerad ”World First: All girl squad leads!”16 

gick man ut med idén att ett välgörenhetsevent skulle handla om att två lag möts och där 

gruppledarna består av kvinnor. Det var ett live-sänt event med tillhörande chatt för de 

som observerade. En bit in på eventet började man diskutera i chatten kring problematiken 

av att vara minoritet online, främst som kvinna. Deltagarna diskuterade hur kvinnor inte 

riktigt vill eller vågar prata via VOIP av rädsla för mothugg, antingen i form av sexism eller 

generellt som en del av en typisk online-upplevelse, man pratar främst i termer av toxicitet. 

En av dem lyfter frågan vidare genom att problematisera kring hur hon, som transkvinna 

som fortfarande går på röstträning, är rädd att bli måltavla. Dels rädslan för att vara en 

minoritet utanför normen och hur det kan ses som kontroversiellt eftersom hon inte 

passerar som kvinna via rösten. Hon alltså inställd på att det kommer att ske trakasserier, 

allra mest utifrån dessa faktorer vilket håller henne tillbaka från att spela, trots att hon vill 

(Cote 2015).  Några instämmer att det är lätt att bli utsatt för toxicitet online, allra främst i 

onlinespel, men att det är något som man bör förvänta sig (jfr Cote 2015:139). En annan 

följer upp med att det förekommer lika mycket trakasserier av män och att det bara är att 

vänja sig, att det tillhör online-kulturen. Hon förväntas helt enkelt att skaffa sig skinn på 

näsan, eftersom andra, även män, måste stå ut med trakasserier men med den skillnaden 

                                                        

15 forums.joinsquad.com/topic/24300s 

16 twitch.tv/videos/374623557 

https://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/toxicitet
http://forums.joinsquad.com/topic/24300-have-female-player-models-been-confirmed-or-denied-by-devs/?tab=comments#comment-263401
http://www.twitch.tv/videos/374623557
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att de säger ifrån eller inte låter sig beröras av det. Det är ett maskulint drag som kan 

kopplas till en stereotypisk trop av att män helt enkelt inte gråter, eller en sorts ”man up”-

mentalitet (Martinez 2015). ”Man-up!”, ”Stå på dig!”, ”Ta inte skit!” och så vidare. 

Generellt när det gäller online-spel har det visat sig att kvinnor tar till olika taktiker för 

att kringgå trakasserier. Det innebär bland annat att undvika att avslöja sin reella 

könstillhörighet exempelvis genom könsneutrala användarnamn eller undvikandet av 

röstkommunikation eftersom man antar att det kommer att ske sexuella trakasserier 

(Vermeulen, Van Bauwel, Van Looy 2017). Det är inte exklusivt kvinnor som utnyttjar 

denna taktik, utan också andra marginaliserade grupper vars ställning kan ifrågasättas mot 

en rådande maskulinitet. Vill kvinnan vara en del av gemenskapen måste hon också 

anamma den tuffa attityden och ge tillbaka med samma mynt (Cote 2015), och att prestera 

bra i spel ger legitimitet för kvinnan att slå mannen på fingrarna och visa att kvinnor också 

kan vara bra på spel (ibid.). Pettersson, Persson och W. Berggren (2oo8) tar också upp 

liknande exempel hos kvinnliga officerare inom den svenska försvarsmakten där de 

kvinnliga officerarna under utbildningen fått stå ut med porrtidningar, porrfilmer och 

annat eftersom de anses vara medvetna om vad de gett sig in på av de manliga deltagarna. 

Inte förrän kvinnorna har visat att de kan prestera lika bra eller bättre som männen finns 

det utrymme att förhandla om villkoren inom den manligt dominerade militärkulturen 

(ibid). Det som förknippas med soldatyrket är förknippat med manlighet och tillhör 

krigsföreställningen. Det har jag också sett i spel som Squad, ARMA3 och CoD. 

Föreställningar om krig och soldater märks även när spelare och forumanvändare 

diskuterar kvinnans plats på det virtuella slagfältet; krigsföreställningen blir ett verktyg 

som används som en gatekeeper-mekanism som under över hundra år har nämnts som en 

manligt dominerande arena (Karlsson 2018).  



24 

 

3. Avslutande Diskussion 

 

 

En återkommande föreställning är att spel är ”gjord för män, av män”17, vilken vidare 

används för att förklara varför kvinnor avbildas sexistiskt inom vissa spel. Det är en 

seglivad föreställning och där mycket av förklaringen ligger i hur en gamer har framställts 

genom tiderna där mycket stereotypa attribut flitigt använts och varit delaktiga i 

konstruktionen av identiteten som baseras på den i spelkulturen cirkulerande 

heterosexuella mansnormen (Maclean 2016). Vissa har förespråkat att släppa begreppet 

gamer helt och hållet eftersom det bär på så många negativa attribut grundad på en 

konstruktion som legat i händerna på bland annat media18. Exempel på en sådan 

konstruktion tar Maclean (2016) också upp: När kvinnliga spelare refererades i texter som 

inte handlade om sexism benämndes de som ” girl-gamer”, eller ”casual gamers”, det vill 

säga konstruktioner som lutar sig mot idén att det är feminina och maskulina särdrag bland 

spel och spelare som skiljs åt genom kategoriseringar som casual, girl- och hardcore 

gamer. Diskussioner i anknytning till krigsspel som squad och ARMA3 är praktexempel på 

hur denna stereotypiska föreställning reproduceras som maskulina. Det är dock intressant 

att hypermaskulina representationer (tex i Call of Duty) blir något mindre 

eftersträvansvärda inom ett spel som Squad. Men det handlar fortfarande om den manliga 

soldaten och den manliga gamern. Det blir två kategorier av maskuliniteter som möts i ett 

spel som Squad, där det går att se - på de officiella forumen och på sociala medier - att det 

finns en vilja att förändra stereotypiska avbildningar och reproduktioner i speldiskursen i 

förhållande till maskulinitet och vad som förväntas utav den.  

En uppdelning mellan casual och hard-core blir en måttstock på de feminina och 

maskulina särdragen, främst av de som anser sig vara del av normen och som inte vill ha 

en förändring kring könsordningen vilket skapar en dikotomi. Istället för att öppna upp för 

                                                        

17 youtu.be/GXZY6D2hFdo?t=734 

18 gamasutra.com  

http://www.gamasutra.com/view/news/192107/Opinion_Lets_retire_the_word_gamer.php
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möjligheten kring något mittemellan har det bidragit till en trop enligt vilken kvinnor helt 

enkelt inte kan vara en gamer utan att behöva motivera varför, och om de vill vara en gamer 

så måste de välja mellan att anamma den maskulina normen eller hamna utanför.  

På reddit ställdes frågan varför det är så att spel som The Sims upplevs ha en så stor 

kvinnlig demografi. En användare svarar: 

  

“Related to your last point, there's the fact that most games don't allow for 

women to "put themselves into the game" like they do for men. While this trend 

has been steadily falling, it's hard to overlook the fact that most protagonists - 

certainly the majority of default protagonists - are white men. The Sims has no 

default Hero character and that probably appeals to a lot of women who like to 

"roleplay" as versions of themselves (…)”19 

 

Frågan ställs utifrån antagandet att det handlar om män som spelar ett typiskt feminint 

spel, och man ifrågasätter vad det är som lockar mannen att vilja spela ett sådant spel över 

huvud taget. Det är inte nödvändigtvis av illvilja, men det ger en indikation på att det 

handlar om kvinnans roll inom spel där normen lutar åt mannen som naturligt betingad 

inom spelkulturen. Det hela kan också sägas bidra till en homosocialitet där man söker sig 

till sina egna (Herz & Johansson 2011:134ff, Hirdman 2001:19). Men frågan är huruvida 

det är ett aktivt val? Det jag menar är att föreställningen om en gamer stereotypiskt sett 

utgörs av män och det därför är lätt att anta att det är just en man bakom kontrollerna. Det 

kan också bli att man söker sig till andra män utifrån antagandet att det är just män som 

spelar spel, och när man får reda på att en kvinna spelar ifrågasätts detta. Samtidigt som 

man skiljer på spel som feminint och maskulint kodade blir en kvinna som spelar ett 

maskulint spel (exempelvis ett våldsorienterade spel) behandlad annorlunda och utifrån 

andra förutsättningar. Om hon nu väljer att spela ett typiskt maskulint spel så förväntas 

hon också acceptera en nivå av trakasserier eftersom det ses som en del av kulturen. Lite 

som att ger man sig in i leken får man leken tåla, ett förhållningssätt som Pettersson, 

Persson och W. Berggren tar upp i Changing Gender Relations: Women Officer’s 

Experiences in the Swedish Armed Forces, där sexistiskt språkbruk och den stereotypiskt 

                                                        

19 reddit.com/r/truegaming/comments/4wy0ko 

https://www.reddit.com/r/truegaming/comments/4wy0ko/why_does_the_sims_have_such_a_huge_female/d6b13oc/
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manliga jargonen ses som en del av kulturen. En kvinnlig gamer marginaliseras ännu mer 

genom att ifrågasättas om de är där för manlig uppmärksamhet. Vissa vittnar om att de får 

ta emot särbehandling när det framkommer att det är en kvinna bakom spakarna och att 

de får stå ut med uppvaktning och hur tonen skiftar mot flirt eller ”handhållning” (får 

presenter, extra hjälp och uppmärksamhet) vilket skiftar förutsättningarna för kvinnans 

deltagande från att vara där på samma villkor, samtidigt som det säger att de inte skulle 

klara sig själva, utan manlig uppvaktning (Cole 2015). Den som hjälper behöver inte 

nödvändigtvis göra det av illvilja, men som Pettersson, Persson och W. Berggren skriver 

kan en sådan handling mot inkludering samtidigt bli en form av exkludering: 

 

“Gender neutrality and maintaining the status quo, i.e. being ‘one of the guys’, is 

considered the way to include women according to the first officer, while the second 

officer considers it to have quite the opposite effect. Hence, whether a certain practice is 

including or excluding depends om which view you adopt, meaning that inclusion and 

exclusion can occur as simultaneous processes in the organization. In other words: One 

person’s experience of inclusion is another one’s experience of exclusion” - (Pettersson, 

Persson, W. Berggren 2008:207) 

 

Nic Crowe och Mike Watts (2014) tar också upp detta fenomen, där män i spelet Runescape 

gör ett aktivt val att spela en kvinnlig karaktär i syfte att få mer saker av andra, manliga 

spelare som förmodar att det är kvinnor de hjälper (Crowe & Watts 2014:222). Cole och 

Watts lyfter också aspekten av representation där de kvinnliga avatarerna sexualiseras 

genom att modellerna visar mer hud, större byst och en tight midja, och så vidare, som spel 

i fantasy-miljöer ofta gör (ibid).  

Det finns också en rädsla av att inkluderingen av kvinnor måste innebära exkludering 

eller uppoffring av något annat, och i relation till gamer-identiteten handlar det om 

männens exkludering. Kulturen som hör till online-spelandet är präglad av att vara hård, 

allra mest mot dem som inte faller inom stereotypen gamer, men att den skiljer sig 

beroende på huruvida du faller in i den manliga eller kvinnliga kategorin där den senare 

får ta emot trakasserier i form av mer sexistiska påhopp (hot om våldtäkt, etcetera). Bland 

minoriteter har man skapat olika strategier, bland annat genom att maskera sin reella 

identitet när man spelar online: exempelvis genom att undvika feminiserande namn, inte 
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tala i röstchatt (som är squads primära kommunikationsmedel) eller avslöja något om sin 

reella identitet som kan avslöja något som sticker ut från normen (Vermeulen, Van Bauwel, 

van Looy 2017) eller en föreställd norm som i det här fallet bottnar i maskulinitet. Detta 

görs också för att undvika särbehandling exempelvis genom att få oönskad hjälp och 

uppvaktning utifrån att spelaren är kvinna (Cole 2015). 

 

  

3.1 Ett politiskt laddat ämne 

 

Denna sexistiska inställning hos vissa inom gamingkulturen fick legitimitet i och med att 

feminismen deklarerades som den gemensamma fienden mot den vita mannens hobby av 

en handfull online-personligheter inom den konservativa sfären. Denna retorik fick extra 

mycket fart när utnämnda konservativa aktörer, utan direkt intresse för spel, sade sig stå 

på spelarnas sida och således lyckades öka sitt stöd i en anti-feministisk rörelse. Milo 

Yiannopoulos20 tillsammans med Carl Benjamin21 var två av dessa figurer som snabbt 

kapitaliserade på detta. Båda grundade mycket av sin retorik på anti-feministiska 

ställningstaganden och på både skriftliga och videoproducerade publikationer i anknytning 

till identitetspolitiken och genusdebatten vars retorik ekar än idag. Jag tror anledningen 

till att de fick så pass stor publicitet som de fick var på grund av att det inte fanns något 

etablerat motstånd ifrån det progressiva spektret. I alla fall inte jämförbar med de 

konservativas nivå av engagemang. Idag finns det en progressiv motpol både inom 

spelkulturen och inom den generella samhällsdebatten, främst på sidor som YouTube och 

Twitter, som kontrar mycket av den konservativa retoriken som kan beskrivas med ord som 

grabbkultur (eller Lad Culture (Ging 2005:41f)) i relation till spel- och populärkultur. Men 

då fanns det inte så mycket att jämföra med. Här ville de med konservativa 

maskulinitetsideal vända det till att den vita mannen är ett offer för politisk korrekthet och 

feminism (ibid.). I boken Angry White men skriver Michael Kimmel (2013) om hur vita 

                                                        

20 wikipedia.org/wiki/Milo_Yiannopoulos 

21 wikipedia.org/wiki/Carl_Benjamin 

https://en.wikipedia.org/wiki/Milo_Yiannopoulos
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Benjamin
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män reagerar starkt mot en imaginär yttre kraft vilken benämns som, bland annat, 

”feminazis”, ett uttryck som också går att följa till, bland andra, individer som Carl 

Benjamin och Milo Yiannopoulus i samband med att en kontrovers under namnet 

#gamergate slog ner inom gamingkulturen (Consalvo 2012; Mortensen 2018). Det blev en 

språngbräda som gav dem och många andra en plattform att mobilisera emot ett föreställt 

skifte av maskulinitetsideal på ett samhällspolitiskt plan, men som tog avstamp i 

gamingkulturen och lämnade ett ganska starkt avtryck på identiteten gamer som återfinns 

än idag. För att återkoppla till hur det relaterar till krigsspel; jag menar att de ideologiskt 

förankrade konstruktionerna av den Andre lever fortfarande kvar inom speldiskursen, 

främst i termer av genus och identitet. Jag ser också hur man vidhåller överordningen 

genom sexistiska inlägg, och tittar jag på hur gamern har reproducerats främst för män blir 

resultatet genomgående sexistiska rum som baseras på maskulinitetsnormer i spel som 

Squad och ARMA3. I och med att sexismen blev ett så pass omtalat och politiskt laddat 

ämne inom speldiskurser blev många väldigt trötta på debatten och ansåg att politik inte 

har med spel och hobby att göra. När andra riktar kritik mot sexismen och sexistiska 

uttryck sägs avsaknaden av humor vara en av anledningarna till att de upplever spelen som 

hotfulla eller sexistiska (Ging 2005). Frågor om representation och sexism inom 

speldiskursen blir förknippade med det politiska och många tar avstånd. Det blir svårt som 

marginaliserad att ge sig ut på en arena vars primära förhållningssätt är mannens 

överordning, samtidigt som ifrågasättanden ses som uttjatade och tröttsamma.  

I ett spel som Squad finns det en vilja hos vissa spelare att öppna upp för ett mer 

jämställt förhållningssätt som jag anser går i hand med vilken typ av maskulinitet som lyfts 

fram inom Squads gemenskap (krigshjälten). Det går också att se förändringar mot ett mer 

progressivt förhållningssätt inom andra spel när det kommer till minoriteter, vilket i mångt 

och mycket sker genom incitament från utvecklarnas sida. Spelet Apex Legends22 är ett 

exempel på hur de valt att inkludera minoriteter bland de valbara karaktärerna i spelet 

genom att implementera HBTQ-personligheter23 (som egentligen inte handlar om visuell 

                                                        

22 ea.com/en-gb/games/apex-legends 

23 gamerevolution.com/news/493049-apex-legends-lgbtq-gay-characters 

 

https://www.ea.com/en-gb/games/apex-legends
https://www.gamerevolution.com/news/493049-apex-legends-lgbtq-gay-characters-gibraltar-bloodhound
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representation) men också genom en text-to-speech-funktion24 som strukturellt har 

bidragit till förutsättningarna för en mer jämställd utveckling, både för de som inte är 

bekväma med eller vill använda röstkommunikation, men också för dem som inte har 

möjligheten. 

Ett annat spel, Overwatch,25 har gjort det väldigt tydligt att man uppmuntrar positivitet 

före negativitet genom att göra det möjligt att rapportera oönskat beteende, också en 

möjlighet för spelarna att ge varandra positiv feedback som belönas av spelsystemet. Med 

andra ord finns det metoder för spelare att utöva positivitet gentemot varandra vilket går 

emot föreställningen av en gamer som stereotypiskt reproducerats som tämligen aggressiv 

och där trakasserier är något som accepterats som en del av upplevelsen. 

Många gånger benämns de som upplever sig utsatta för trakasserier som överkänsliga 

”snowflakes” med hänvisningen till att det handlar om ”skämt”. På samma sätt anses 

spelutvecklarna svaga om de bekräftar att dessa ”skämt” är bidragande till en social 

toxicitet26 (exempelvis genom sexism, rasism, antagonism och trakasserier). När 

speldirektören för Overwatch gick ut med att de skulle implementera ett system för att 

kontra denna toxicitet hos spelarbasen i sitt spel kommenterade en person med följande 

citat: ”Just like Warcraft blizzard making a snowflake friendly enviroment ruining one 

game at a time”27. Hen anser att spelet förstörs i och med att utvecklarna ger vika för det 

progressiva trycket. Andra personer som kommenterade menade att det var bättre förr 

innan den ”politiska korrektheten” tog över. Den politiska korrektheten är något som 

förknippas med bland annat feminism och progressivitet. 

  

                                                        

24 polygon.com/2019/2/10/18212897/apex-legends-settings-accessibility-disability 

25 playoverwatch.com/en-gb 

26 reddit.com/r/SubredditDrama/comments/70ifgi 

27 gamespot.com/articles/overwatch-development-has-been-slowed 

https://www.polygon.com/2019/2/10/18212897/apex-legends-settings-accessibility-disability
https://playoverwatch.com/en-gb/
https://www.reddit.com/r/SubredditDrama/comments/70ifgi/is_blizzard_catering_to_snowflakes_in_addressing/
https://www.gamespot.com/articles/overwatch-development-has-been-slowed-due-to-need-/1100-6453335/
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3.2 Den hegemoniska gamern 

 

Gamer-identiteten och den övergripande spelgemenskapen inom Squad präglas överlag 

av ”killnormer” och företeelser som social retsamhet, heterosexism, känslomässig 

begränsning och ständig ansträngning (Oransky & Fischer 2009:60). Den sociala 

retsamheten anses på flera håll vara något normalt inom spelgemenskapen. Men hur den 

iscensätts skiljer sig beroende på kontext. I Squad handlar det ofta om en grabbig jargong 

spelarna sinsemellan medan forumen genomsyras av vad som kommit att bli förknippat 

med gamer-kulturen.  

Heterosexismen blir tydlig hos gamern i och med att det någonstans skapas ett förakt 

mot feminism och att det sker en aktiv särbehandling utifrån könstillhörighet, eller att 

feminiserade attribut används som nedsättande termer. När representation diskuteras i 

anknytning till Squad dyker realism och autenticitet upp som en av anledningarna till 

varför det ser ut som det gör. Realism och autenticitet blir ett av motargumenten bakom 

avsaknaden av kvinnlig representation i utbudet kring avatarer. Det blir svårt att tvätta bort 

gamer-stämpeln som förknippas med spelare och spel rent generellt (sexism, trakasserier 

och toxicitet) vilket också märks i diskussionerna i samband med World First: All girl 

squad leads!. Vad det eventet visade var att den visuella representationen inte är allt. 

Istället handlade det om att slå hål på myten om att kvinnor inte kan prestera lika bra som 

männen. Detta anknyter både till gamer-identiteten och föreställningen om soldaten. 

Den känslomässiga begränsningen hänger också samman med den sociala 

retsamheten, exempelvis att det anses vara fjantigt att ta åt sig eller att uppleva ”skämt” 

som skadliga. Här skulle jag vilja dra en parallell till krigs- och actionhjälten igen: 

krigshjälten blir vårdande i förhållandet till sina kamrater och måste lita på att den bredvid 

har samma inställning. I kontrast till den hypermaskuliniserade actionhjälten konstrueras 

snarare en bild av soldatskap som kan associeras till traditionella föreställningar om 

femininitet, känslor och omhändertagande. Utan känslor blir det svårt att läsa av 

stämningen som kan vara avgörande för gruppens prestation (se exempel på sidan 15). 

Och slutligen den ständiga ansträngningen som i grund och botten handlar om att 

upprätthålla en stark och självsäker persona. Även här spelar känslorna in eftersom det 

sker ett samspel mellan gruppledare och soldat. Gruppledarens självsäkerhet återspeglar 
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styrka medan den också kan inspirera soldaten att prestera högre än förväntat (se sidan 15) 

vilket ger gruppledaren legitimitet i rollen som ledare. Båda blir vinnare vid ett sådant 

utbyte vilket också reflekteras i gruppens positionering över/under andra grupper i spelets 

ackumulerade poäng vid avslutad match. 
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4. Sammanfattning 

 

 

Squad är mötesplats för flera olika föreställningar som rör manlighet och gemenskap. 

Föreställningar om maskulinitet kopplad till soldaten, spelaren och krig påverkar 

handlingsutrymmet för de som exkluderas av hegemoniska maskuliniteter som 

reproduceras utifrån den tänkta demografin: män. Gamer-identiteten har historiskt 

betraktats som en manlig arena och har resulterat i en stereotyp som ihärdigt håller sig 

kvar. Soldaten inom spel och populärkulturen har primärt berättats ur mannens perspektiv 

och vidare bidragit till stereotypen av ett manligt ideal och maskulint förhållningssätt. 

Olika krigsspel väljer att använda sig av olika schabloner kring hur maskuliniteten kommer 

till uttryck. Squad värderar samarbete, grupptillhörighet och ledarskap högt vilket lämnar 

lite utrymme åt hypermaskuliniserade actionhjältar som återfinns i bland annat Call of 

Duty. De som hamnar i kläm och exkluderas är främst kvinnor, vilket har lett till att de som 

historiskt sett gjorts osynliga i termer av representation och strukturella limitationer ofta 

väljer att förbli dolda för att undvika bli den som sticker ut från normen. Squad och 

tillhörande gemenskaper speglar ett samhällspolitiskt klimat där konservativa och 

progressiva värderingarna står mot varandra. Dessa har lämnat ett starkt avtryck och 

påverkar synen på tillhörande genus- och speldiskurser. 
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