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Abstract 
Title:  “There’s no such thing as female gamers”  A discourse analysis of the media debate 
about equality in the culture of video and computer games 

 

Author:  Malin Brege and Sofia Hansson 

 

The aim of this thesis is to determine how the debate about equality in the culture of video 

and computer games appears in different kind of web based media. And what underlying 

reasons may affect the outcome of the discourse. The theoretical perspectives used in this 

study is based on a gender perspective complemented with the concept of hegemony, myths 

and stereotypes. This examination is based on a critical discourse analysis and Fairclough’s 

three dimensional model of discourse, the material has been collected with a quantitative 

content analysis. 

 

The result of the study shows that inequality in the culture of video and computer games is a 

big problem. The result is a study of constant repression against women, threats and 

harassment.  The deduction of this study is that the patriarchy is the fundamental structure 

that has created the current culture of gaming. And as long as the patriarchy exsists, so will 

the inequality, not only in society, but in the ever growing culture of video and computer 

games. 
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1 Inledning 

Åtta timmar. Det är genomsnittet av hur mycket en svensk konsumerar medier per dag 

(Resumé 2015). Med den stora mediekonsumtionen i åtanke är det inte helt förvånande hur 

mycket påverkan medier faktiskt kan ha, det medierna förmedlar kan forma strukturer i 

samhället och publikens världsuppfattning (Fagerström & Nilson 2008:25). Det har 

diskuterats om skillnader i hur män och kvinnor skildras i medierna, och att kvinnor utgör 

hälften av världens befolkning men förekommer i en knapp fjärdedel av det globala 

medieflödet (Statens medieråd 2015). Detta betyder att kvinnors perspektiv och erfarenhet 

kan hamna i skymundan eller saknas helt, vilket därefter också kan medverka till de ojämlika 

maktstrukturerna i samhället. Ett icke jämställt medieinnehåll kan bekräfta den maktstruktur 

där kvinnor är underordnade männen och tillslut bli verkligheten.  

 

För att skapa och behålla ett jämställt samhälle kan ett sätt vara att belysa ojämställdheten på 

flera plan. Kvinnors roll i samhället, kvinnors roll i medier och inte minst kvinnors roll i 

spelvärlden. Spelvärlden är den term som används för att beskriva de olika delarna som utgör 

TV och datorspelskulturen, allt ifrån gamers, spelen, industrin, branschen och karaktärerna i 

spelen. Något som det har och som det än idag diskuteras öppet och villkorslöst om är den 

icke jämställda representationen av kvinnor och män i TV och datorspelskulturen. Detta 

område beskrivs överlag som mansdominerat och kvinnan framställs som underordnad 

mannen. I många spel väljer användaren en karaktär som styrs igenom spelet, i de fall det går 

att välja en kvinnlig karaktär framställs denna ofta sexistiskt genom exempelvis endast 

lättklädda plagg som val av klädsel (SVT Nyheter 2015).  

 

Ett exempel på ett TV och datorspel där kvinnor kan sägas underordnas är FIFA. FIFA är ett 

fotbollsspel utvecklat av EA Sports där användaren väljer lag och motståndarlag. Spelet har 

23 år och 23 utgåvor bakom sig och det är inte förrän i FIFA 16 som släpptes i september 

2015, som kvinnliga landslag har varit inkluderade i spelet. Det var först 2012 som en 

namninsamling drog igång för att uppmärksamma avsaknaden av damlandslag i spelet, 

därefter tog det EA Sports tre år att faktiskt göra en förändring. Spelet inkluderar i dagsläget 
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200 herrlag och 12 damlag (Feber 2015). Detta skapade skriverier i medier, vilket även 

ojämställdhet i TV och datorspelskulturen överlag har gjort (SVT 2015, AcadeMedia 2014).  

 

År 2013 sägs vara året då jämställdhetsdebatten var som hetast, det var bland annat då 

mediekritiken Anita Sarkeesian uppmärksammades för sin kritik av sexismen och den icke 

jämställda strukturen inom spelvärlden (Svenska Dagbladet 2013). Hon och kvinnor som har 

ifrågasatt branschen har blivit placerade i en utsatt position, som utvecklades till något ännu 

större i och med Gamergate 2014. Spelutvecklaren Zoe Quinn hängdes ut för att ha varit 

otrogen med en spelrecensent för att få bra recension på sitt spel, ett påstående som visade sig 

vara falskt, och det var i och med detta som Gamergaterörelsen uppstod. Begreppet är till för 

personer som kallar sig gamers, de anser att politik endast får hållas utanför spelvärlden och 

de som inte följer rörelsen har ingen rätt att få inkluderas inom den världen (Politism 2015). 

Det är utifrån dessa händelser och problem som studien vill fördjupa sig i hur denna mediala 

debatt faktiskt ser ut när det kommer till jämställdhet i TV och datorspelskulturen, samt vilka 

de underliggande orsakerna kan vara till varför det talas som det gör i den debatten.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur debatten om ojämställdhet i TV och 

datorspelskulturen ser ut i olika mediala sammanhang, och se vilka de underliggande 

orsakerna kan vara som påverkar varför det talas om det som det gör.  
 

1.2 Frågeställningar 

De frågor som ställs för att besvara syftet är: 

● Vilken betydelse får jämställdhet i olika mediala sammanhangen? 

● Vilken betydelse har könstillhörighet för hur det talas om jämställdhet i spelvärlden?  

● Vilka uttryck för makt förekommer i de olika mediala sammanhangen?  

● Hur kan man förstå debatten utifrån politiska, kulturella och sociala aspekter? 
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. För att få en 

inblick i forskningsämnet, ojämställdhet i spelvärlden, har vetenskapliga artiklar som 

behandlar ämnet på olika plan granskats. Utifrån de undersökningar som sammanfattas nedan, 

har betydande teorier och slutsatser visats som kommit till användning i studien. 

 

2.1 Sexistiska skildringar av kvinnor och män 

Denna studie om hur det talas om ojämställdhet i spelvärlden har som syfte att se på hur det i 

olika mediala sammanhang talas om ämnet idag och varför. Därför kan undersökningen 

”How the portraylar of sexism in video game magazines has changed in the last twenty years” 

av sociologerna Alicia Summer och Monica K. Miller, fungera som inspiration och bakgrund 

till uppsatsen (Summer & Miller 2014). Detta eftersom studien tar fram resultat som tydligt 

säger att skildringar av kvinnor och män ofta ser väldigt olika ut, och fastställer det problem 

denna studie om ojämställdhet tror sig kunna urskilja (Summer & Miller 2014).  

 

Deras studie har undersökt hur speltidningar framställer kvinnliga karaktärer i spel och om 

framställningen har förändrats de senaste åren. Resultatet visar på en icke jämställd skildring 

av kvinnor och män som en växande trend, där kvinnor framställs som underordnade männen 

även om de inkluderas mer i spel idag än tidigare. Summer och Miller menar att sexistiska 

skildringar mellan kvinnor och män länge har varit normen, att män är hjältar som ska rädda 

prinsessor. Tiderna ha dock förändrats och idag finns det kvinnliga huvudkaraktärer, hjältar 

som exempelvis Lara Croft, vilket studien förklarar är ett steg framåt gällande jämställdhet. 

Men ändå porträtteras Lara Croft i kurvig kropp med tighta, avslöjande kläder. Kvinnliga 

karaktärer framstår alltså i första hand som ett sexualiserat objekt och därefter som en 

hjältinna (Summer & Miller 2014). 

 

Enligt studien är detta något som många spelare får ta del av när de spelar TV och datorspel, 

att skildringen av karaktärerna skiftar beroende på kön. Summer och Miller förklarar att i 

tidigare forskning framgår det att spelare kan fastställa olika beteenden samt roller hur man 
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uppfattar dessa skildringar i likhet med andra människor (Summer & Miller 2014). Om 

kvinnliga spelkaraktärer skildras som sexistiska stereotyper kan det påverka spelarens syn på 

kvinnor, vilket kan ha en betydande roll för hur man sedan väljer att tala om ojämställdhet 

inom spelvärlden.  

   

2.2 Stereotypiska gamers 

Annan forskning som är intressant för studien är Dr Helen Thornhams, professor i 

kulturvetenskap, artikel “It’s a Boy Thing  Gaming, gender, and geeks” (Thornham 2008). 
Studien berör könstillhörighet, gamers och spelupplevelser och är resultatet av en etnografisk 

studie utförd i Storbritannien. Den är baserad på intervjuer och observationer, där fokus ligger 

på vilka det är som spelar TV och datorspel och om deras könstillhörighet spelar in. 

Eftersom vår studie fokuserar på diskursen kring ojämställdhet i TV och datorspelskulturen 

kan Thornhams studie hjälpa till att se den diskursen ur ett större perspektiv (Thornham 

2008).  

 

Den könsrelaterade diskursen kring gaming kan vara en av de diskurser som påträffas i de 

olika mediala sammanhang som denna studie avser analysera. Thornhams studie lyfter fram 

diskussionen om huruvida könstillhörighet påverkar prestationsförmågan och diskursen kring 

gaming, tillsammans med dess kulturella och sociala kontext. Hon menar, för att kunna förstå 

vikten av hur gaming och den diskursen påverkar det sociala och politiska livet, måste 

spelarna inkluderas i studien (Thornham 2008). På samma sätt är det av vikt för vår studie att 

studera de komponenter som skapar diskursen om ojämställdhet i TV och datorspelskulturen 

för att få en övergripande bild.  

 

Thornhams studie visar att TV och datorspel kan vara könsrelaterade, och menar att gaming i 

sig själv är och alltid har varit en ”killgrej”, i genre, språk, uppbyggnad och utformning 

(Thornham 2008). Det sätt som det talas om gaming kan uppfattas som mycket stereotypiskt. 

Ett kvinnligt studieobjekt benämner ett fotbollsspel som ett ”killspel”, som något hon aldrig 

skulle förstå eller klara av. En annan uppfattar TV och datorspel som något som bara 

marknadsförs mot män på det sätt de är utformade. Hon menar att många spel saknar 

möjligheten att vara en kvinnlig karaktär och när möjligheten finns är karaktärerna designade 
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för den manliga fantasin. En tredje beskriver TV och datorspel med orden ”It’s a Boy 

Thing”. Beskrivningar som dessa är mycket vanliga bland de kvinnliga studieobjekten i 

studien, med medhåll från männen (Thornham 2008). 

 

Resultatet av studien bekräftar den bild som syns i dagens samhälle och medieflöde, den om 

att kvinnan inte får lika stor plats i medier som män, vilket kan resultera i att mannen anses 

vara överordnad och kvinnan underordnad (Statens medieråd 2015). I studien berättas det om 

en kvinna som presterade bättre än männen i ett spel, men att det enligt kvinnan själv inte var 

möjligt på grund av hennes könstillhörighet (Thornham 2008). Artikeln är av vikt för denna 

uppsats då den påvisar bland annat de icke jämställda förutsättningarna som finns för 

kvinnliga och manliga spelare. Den berör det kvinnliga underläget, fördomen att kvinnor inte 

kan spela eller vara bra på TV och datorspel och den tydliga sexismen i speldesign. Vardera 

av dessa punkter kan underlätta för att få en djupare förståelse för den debatt som finns om 

ojämställdhet i TV och datorspelskulturen. 

 

2.3 Gamers spelupplevelser ur ett feministiskt perspektiv 

Ytterligare en studie inom ämnet ojämställdhet i TV och datorspel är “They see it as a guy’s 

game: The politics of gender in digital games”, av professorerna Fern M. Delamere och Susan 

M. Shaw (Delamere & Shaws 2010). Studien analyserar hur spel är producerade genom att 

undersöka hur spelare, både manliga och kvinnliga, upplever spel och dess karaktärer ur ett 

feministiskt perspektiv. Vilket kan vara inspirerande för vår studie för att se om 

könstillhörighet har någon betydelse för hur det talas om ojämställdhet i spelvärlden och 

varför (Delamere & Shaws 2010).  

  

Delamere och Shaws undersökning visar hur spel representerar och speglar den ”verkliga 

världen”, exempelvis könsrelaterat våld. TV och datorspel är något som anses vara manlig 

mark, skapade av män och för manlig konsumtion som kvinnor försöker ta sig in på 

(Delamere & Shaws 2010). Vilket bekräftas av det antal kvinnliga karaktärer som syns i spel, 
designen av kvinnliga karaktärer i spel, men också med tanke på det sexistiska innehåll som 

presenteras i många spel. 
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Intervjuobjekten beskriver manliga karaktärer som hegemoniska, maskulina karaktärer med 

stereotypiska drag som tuffa, starka, machomän. Dessa machodrag tycktes även öka 

spelsekvensen för de flesta deltagarna. Vissa tyckte att män i spel är hjältar medan andra 

tyckte de är orealistiskt representerade, men samtidigt förstod de att denna representation 

skulle belysa en social maktposition. Det visas att även kvinnliga karaktärer har en 

stereotypisk medierepresentation, där majoriteten framställs som smala med stora bröst. 

Medan vissa spel sexualiserar de kvinnliga karaktärerna, har vissa spel gått så långt att de har 

spelalternativ där våldtäkter och misshandel är en naturlig del av spelet (Delamere & Shaws 

2010). 

  

Studien menar att dessa konstruktioner av kön i TV och datorspel kan ha verkliga 

konsekvenser för både spelare och för speltillverkare, men även för samhälleliga 

genusrelationer. Dessa spel har blivit en plats där kön ifrågasätts med politiskt laddade frågor 

om makt, vilket är en del av den debatt som vår studie avser analysera (Delamere & Shaws 

2010). Denna studie ger även en bild av diskursen om ojämställdhet i TV och datorspel. 
Utifrån ett feministiskt perspektiv studeras kvinnors sätt att ta plats i den mansdominerade 

spelvärlden, där de olika stereotypiska karaktärsdragen könen har lyfts fram. Det menas att 

stereotyperna som går att urskilja i TV och datorspel är skapade av den “verkliga världen” 

(Delamere & Shaws 2010). Dessa icke jämställda maktstrukturer i samhället följer alltså med 

in i den digitala spelvärlden, vilket får betydelse för en studie där ojämställdheten i TV och 

datorspelskulturen ska undersökas.  

 

2.4 Diskussion kring tidigare forskning 

De studier som tagits upp under tidigare forskning har undersökt skildringen av kön där det 

ges exempel från spelvärlden, visat att gamers kan ha en stereotypisk bild av spelen och 

spelarna samt lyft fram de olika karaktärsdragen av män och kvinnor i spel. 

Undersökningarna berör ämnen som inkluderas i den diskurs som denna studie också haft 

som syfte att studera, skillnaden är att vår studie analyserar hur  det talas om det som tidigare 
forskning talar om  att det är icke jämställt mellan könen i spelvärlden.  
 

9 



Undersökningen om den sexistiska framställningen av kvinnor och män utfördes med 

speltidningar som material och hur dessa framställde könen, vilket till viss del även har varit 

ett empiriskt material för denna studie. De två andra studierna använde observationer och 

fokusgrupper för att få fram det empiriska materialet, vilket inte varit lämpligt för denna 

studie som istället kodat fram materialet utifrån ett kodschema. Detta beskrivs mer utförligt i 

material och metodavsnittet. 
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3 Teori 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som är studiens analysverktyg. Detta 

ramverk bestående av teorier om feminism, hegemoni, stereotyper och myter  har 
sammanställts för att kunna besvara studiens syfte. Hur det talas om ojämställdhet i TV och 

datorspelskulturen och vilka underliggande orsakerna till detta kan avläsas.  

 

3.1 Hegemoni 

Jämställdhet är till stor del grundat i maktstrukturer och dessa relaterar studien till för att få en 

bredare bild av den mediala diskursen om ojämställdhet inom spelvärlden. För att se vilka 

uttryck för makt som förekommer i de olika mediala sammanhangen har begreppet hegemoni 

tillämpas i studien. Antonio  Gramsci menar att hegemoni har en  underbetydelse som ofta 
innebär att begreppet används på ett sätt som inte beskriver det som total makt, utan framför 

allt är intresserad av att bevara status och sin egen ledarställning (Gramsci 2009:77). När 

vissa typer av artikuleringar anses som accepterade och andra som förkastade råder ett 

hegemoniskt förhållande. I mediala uttryck där det utspelas någon form av maktkamp, 

särskils ofta exempelvis  män  mot  kvinnor, invandrare  mot  svenskar  och  offer  mot  förövare 
(Winter Jørgensen & Phillips 2000:52). Detta kan utspelas i texter där exempelvis mannen 

visas som överordnad kvinnan eller där invandrare framställs differentierade mot svenskar.   

 

Utövandet av hegemoni karakteriseras av en kombination och balans av tvång och samtycke, 

där tvånget är baserat på majoritetens samtycke i samhället. Detta tvång kan uttryckas genom 

organ som ska representera den allmänna åsikten, till exempel nyhetstidningar eller liknande 

(Gramsci 2009:75). Enligt det feministiska perspektiv som intas har samhället länge 

internaliserat patriarkatets normer, vilket gör att kvinnor lär sig att leva ett liv där de är 

underordnade, vilket är ett hjälpmedel för att få en förklaring till den icke jämställda 

föreställning som kan identifieras i spelvärlden (Tollin & Törnqvist 2014:61).  

 

Enligt Gramsci handlar hegemoni om dominans över kulturen mer än dominans över det 

ekonomiska och politiska inflytandet. Makten råder över attityder och förhållningssätt som 
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bestämmer vilka normerna i samhället ska vara (Gramsci 2009:77). Han menar att 

förekomsten av hegemoni bevisar att det finns dominerande i samhället som behåller 

ställningen genom att de underordnade accepterar ordningen. Den dominerande gruppens 

hegemoni kan vara idéer och värderingar som överförs till de underordnade, som sedan tolkar 

och accepterar dessa värderingar som sunt förnuft (Storey 2009:82). Exempelvis anses medier 

ha stort inflytande vid valrörelser, de har en betydande roll för vilken information publiken 

engagerar sig i. Lyfter de fram frågor som exempelvis berör jämställdhet, kan det bli styrande 

för hur publiken sympatiserar partier ( Berglez & Nohrstedt 2009:2627 ) 
 

3.2 Myter 

Medierna har en påverkan i hur vi uppfattar saker som normala genom olika myter. Roland 

Barthes talar  om begreppet myt och menar att kultur är en påverkans faktor till hur myter 
uppstår och konstrueras. Vilket är det sätt som kultur bidrar till att forma omvärlden. Dessa 

myter har funktionen att framställa den dominanta kulturens attityder och övertygelser som 

normala, uppenbara, självklara, tidlösa  alltså som det naturliga (Fiske 1997:122123). På 

grund av dessa strukturer och myter tillskriver vi naturliga förklaringar till förutfattade 

meningar, exempelvis att något klassas som manligt och något som kvinnligt kan påverka hur 

karaktärerna i spel ser ut, på grund av att myter om könsskillnader är accepterade (Fiske 

1997:121). 

 

Barthes har även byggt vidare på bland annat filosofen Claude LéviStrauss teorier inom 

poststrukturalismen. Inom den teorin går det inte att sätta tydliga gränser, därför går det inte 

heller att sätta någon fast betydelse för något. Detta gör att de myter vi lever bland påverkar 

betydelsen av någonting, om en myt försvinner eller tillkommer ändras vår uppfattning av 

betydelsen på någonting (Wright 2009:271). Debatten om ojämställdhet inom TV och 

datorspelskulturen kan ses som en form av betydelsekamp där dessa myter utmanas. 

 

3.3 Feministiskt perspektiv 

Maktstrukturer i samhället kan ha en bidragande faktor till det könsförtryck som finns 

gentemot kvinnor. Ett exempel på detta är den fördom om att kvinnor inte kan spela eller vara 
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bra på TV och datorspel. I studien vill det undersökas om fördomar som denna speglar sig i 

den diskurs om ojämställdhet i spelvärlden och varför den i sådant fall existerar.  Människan 

placerar bland annat händelser och människor i olika kategorier för att i nya situationer och i 

möte med nya människor, inte ständigt behöva besluta sig för hur de ska ställa sig till 

händelsen eller personen i fråga (ErikssonZetterquist & Styhre 2007:31). Genom att på 

förhand fördöma kvinnan som förtryckt, underlättar man alltså sin tillvaro. Detta eftersom 

man redan placerat henne i ett fack, det ”förtryckta facket”, därför blir också hennes egen röst 

ointressant.  Radikalfeminismen menar att kvinnor har ett absolut positivt värde som kvinnor, 
trots den världsliga nedvärderingen av kvinnan och det våldsamt förtryck som de utsätts för 

av det patriarkala systemet (Ritzer 2009:385). Med patriarkat menas ett samhällssystem där 

männen har den primära makten och de flesta ledande positioner inom bland annat politiska, 

ekonomiska och sociala institutioner. 

 

Begreppet könsmaktsordning som är hämtat från den radikalfeministiska inriktningen har 

växt fram under senare år. Det lyfter fram män och deras makt utifrån ekonomiska och 

sociala konstruktioner i olika delar av samhället (ErikssonZetterquist & Styhre 2007:40). 

Enligt radikalerna är patriarkatet den mest betydande ojämlikhetsstrukturen, där bilden av 

patriarkatet är ett våld utövat av mannen som dominerar kvinnan och det är endast när detta 

våld upphör som jämställdhet kan uppnås (Tollin & Törnqvist 2014:62). Detta våld betyder 

inte bara fysiskt våld, utan även ett dolt våld bakom mer komplexa exploateringsmetoder. 

Särskilt i normer om just mode, skönhet och ett förtryck vad gäller sexistiska ideal. Våldet 

sker när en grupp av eget intresse kontrollerar en annan grupps handlingar och 

uppfattningsförmåga, vilken går att identifiera i den debatt studien avser att analysera (Tollin 

& Törnqvist 2014:6263). Normen i samhället har alltid varit att TV och datorspel är typiskt 

manligt, spelen är ett utspel av den manliga fantasin vilket tydligt syns i våldet, 

machomännen och de sexistiskt utformade kvinnorna. De kvinnliga karaktärerna är ett tydligt 

sätt att se det manliga övertaget i industrin. Det förtryckta sexistiska idealet hos kvinnliga 

karaktärer lyser igenom i utformningen av dem, den obefintliga utrustningen, de stora brösten 

och den smala midjan.  

 

Radikalfeminister menar att relationen mellan kvinnor och män måste få en mer framträdande 

plats i analysen gällande könsmaktsordningen, då den manliga dominansen tycks vara den 
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grundläggande maktordningen i samhället idag (Tollin & Törnqvist 2014:6061). Detta 

skapar något som kallas isärhållande som innebär att könen inte ska blandas med varandra, 

vilket många spel idag visar på genom att utesluta kvinnor helt eller framställa dem på ett 

sexistiskt sätt (ErikssonZetterquist & Styhre 2007:41). Enligt radikalfeminister tilldelas män 

fördelar som gynnar dem på kvinnors bekostnad. Ett exempel på företräde är det vid 

skapandet av spel, där exploatering av kvinnors kroppar är naturligt idag med anledning av 

mäns makt. Vilka radikalfeminister menar att kvinnor måste ta avstamp ifrån genom en 

frigörelse från den diskurs där kvinnan är underordnad mannen (Tollin & Törnqvist 2014:61). 

 

3.4 Stereotyper  

Begreppet stereotyper menar att det finns förutfattade meningar om hur exempelvis en man 

eller en kvinna är och ska vara (Fagerström & Nilson 2008:70). Det innebär att det finns en 

förenklad framställning av hur en grupp människor eller en individ är. I medier anses 

framställningen av kvinnor och män vara stereotyp, män som maskulina och kvinnor som 

feminina. Mannen porträtteras som en kompetent, stark hjälte och kvinnan porträtteras som 

mannens motpart, som ett smalt, vackert sexobjekt (Jacobson et al 2004:78). Stereotyper 

lyfter egenskaper hos någon, en viss etnicitet eller visst kön, som gör att dessa ses som de 

enda egenskaperna dessa har. I och med detta blir denna egenskap överdriven och förenklad, 

och där med objektifierad. Normer och värderingar i samhället samt individers 

världsuppfattning kan påverkas av stereotyper. Exempel på stereotyper i spelvärlden kan vara 

karaktärer i spel, där kvinnor ofta framställs som sexistiska objekt och män som hjältar. 

Vilket sedan resulterar i att män tillskrivs mer makt än kvinnan (Fagerström & Nilson 

2008:120124).  
 

3.5 Teoridiskussion 

Studiens teoretiska ramverk består av flera olika komponenter som ska fungera som 

hjälpmedel till analysen, där begreppen hegemoni, myter och stereotyper är centrala. Det 

feministiska perspektivet utarbetar en teori om social organisering, könsförtryck och 

förändringsstrategier. Könsförtrycket kan vara grunden till varför debatten om ojämställdhet i 

TV och datorspelskulturen existerar och är därför ett centralt begrepp i studien. Spel överlag 
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är designade för män och visar på tydlig sexualisering av kvinnan, vilket det 

radikalfeministiska perspektivet kan hjälpa att belysa i studien  (ErikssonZetterquist & Styhre 
2007:31) . 
 

Genom att analysera de olika mediala sammanhangen som behandlar debatten om 

ojämställdhet i spelvärlden med hjälp av begreppet hegemoni, vill studien ta fasta på de 

rådande samhällsstrukturerna och därifrån utgöra vart makten finns (Storey 2009:82). 

Begreppet myt tillämpas i s tudien för att identifiera myter om könsskillnader i de olika 
mediala sammanhangen, eftersom dessa myter kan ha en grund i varför jämställdhet ofta 

anses som ett problem  (Fiske 1997:121) . Stereotyper har i studien används för att analysera 
hur debatten framställer de manliga och kvinnliga karaktärerna i spelen. Detta för att se om 

karaktärerna ha en stereotypisk grund eller utformning. 
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4 Material och avgränsning 

Det material som varit grunden för analysen är svenska digitala publiceringar som berör 

debatten om ojämställdhet i spelvärlden. Med digitala publiceringar menas publikationer på 

svenska webbsidor och innefattar nyhetsinlägg, intervjuer, debatter, krönikor och 

blogginlägg. Undersökningen kommer endast fokusera på svenskt material för att göra en 

rimlig avgränsning storleksmässigt. Inom diskursanalysen anses inte en källa vara mer legitim 

än någon annan, därför kommer studien undersöka flera olika typer av mediematerial 

(Börjesson & Palmblad 2013:17). Materialet har avgränsats genom sökord och 

publiceringsdatum. 

 

Mediearkivet med Retriever research är den sökmotor som använts för att samla in det 

empiriska materialet (Retriever AB 2015). För att ta fast på hur debatten ser ut i nutid har 

materialet till studien samlats in under en treårig period som sträcker sig från 07122012 till 

07122015. Anledningen till att dessa datum valts är för att det är den dagen materialet 

samlades in. För att få tag på digitala publiceringar som är relevanta för studien har de sökord 

som använts varit ”Jämställdhet* Spelvärld*”, “Jämställdhet* AND (datorspel* OR 

tvspel*)”, “Sexism* Spelvärld*”, “Sexism* AND (datorspel* OR tvspel*)”, “Feminism* 

Spelvärld*” och “Feminism* AND (datorspel* OR tvspel*)”. Varför dessa sökord valts är på 

grund av att de speglar det som studien avser att analysera. Totalt gav sökorden 769 träffar 

varav 159 av dessa var relevanta och har används i den kvantitativa delen. I den kvalitativa 

delen har flera citat och utdrag gjorts från 19 artiklar som står som representanter för 

resultatet. De som valts ut är sådant som tydligt lyft fram de teman om ojämställdhet som 

visats under den kvantitativa delen, som gör att läsaren får en större inblick och förståelse för 

debatten.  

 

Urvalet som har tillämpats för avgränsningar i det empiriska materialet är ett totalurval med 

hänsyn till bortfall som innebär artiklar som inte berör studiens ämne. Totalurval betyder att 

studien undersöker hela rampopulationen, som i denna studie innefattar alla träffar i 

Mediearkivet med Retriever research på sökorden som nämns i stycket ovan (Djurfeldt, 
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Larsson & Stjärnhagen 2010:101). Därefter granskas artiklarna och endast de som berör 

ämnet och är relevanta för studien undersöks. 

 

Det empiriska materialet, nyhetsinlägg, intervjuer, debatter, krönikor, recensioner och 

blogginlägg på svenska webbsidor, har avgränsats för att bestämma vad det är som ska 

analyseras, detta för att få validitet i studien. Materialet kommer att ha olika författare, 

publikationer och publiceringsdatum eftersom det handlar om flera olika källor. Detta gör att 

det går att se en övergripande debatt om hur det i nuläget talas om jämställdhet i spelvärlden 

och därför anses materialet representativt för studien. 
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodverktyg vilket innefattar en kvantitativ 

innehållsanalys som tagit fram det empiriska materialet och en kvalitativ innehållsanalys 

inriktad mot en kritisk diskursanalys som gett en fördjupning av materialet. Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion som lyfter fram för och nackdelar med de olika metoderna. 

  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen i studien avser mäta och räkna det empiriska materialet, 

detta för att tydligt kunna se hur vanligt förekommande de utvalda variablerna och 

variabelvärdena är i de olika digitala publiceringarna (Nilsson 2013:119). Metoden har 

fungerat som en kvantitativ granskning av innehållet i de olika mediala texterna och 

identifierat vissa förbestämda företeelser i dessa. Detta är lämpligt för att kunna veta att det 

som analyseras är det som studien avser att analysera. I detta fall har det i förväg valts ut 

nyckelord utifrån det valda forskningsområdet som är av intresse för undersökningen 

(Bergström & Boréus 2012:50). 

 

5.1.1 Kodning och variabler 

Kodningen har utförts med hjälp av Google Drives formulärfunktion och sammanställas som 

stapeldiagram i kalkylprogrammet Numbers. Det finns sju variabler som används som 

kodschema (Se bilaga 1 för fullständigt kodschema och förklaring). Variabel 1 beskriver var 

artikeln är publicerad och variabelvärdena är nyhetstidningar på webben, spelblogg, TV och 

datorspels community och övriga webbsidor. Variabel 2 beskriver vilken typ av artikel det är 

som kodas och variabelvärdena är  debatt, krönika, blogginlägg, nyhetsinlägg, intervju och 
recension. Variabel 3 beskriver vilken könstillhörighet författaren har och variabelvärdena är 

manlig, kvinnlig, flera män och/eller kvinnor och nämns ej. Variabel 4 berättar hur artikeln 

ställer sig mot ojämställdhet i spelvärlden och har variabelvärdena positivt  det går i rätt 

riktning, negativt  men det ska bli en förändring, negativt  det går nedför och neutralt  bara 

beskrivande. Variabel 5 lyfter fram vilket kön som beskrivs som överordnat i artikeln och 

variabelvärdena är manligt, kvinnligt och inget. Variabel 6 berättar vilket tema om 
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jämställdhet artikeln har och variabelvärdena är karaktärer, gamers och spelbranschen. 

Variabel 7 berättar vilket tema artikeln har kring ojämställdhet i TV och datorspelskulturen 

och variabelvärdena är dominansen hos manliga spelare, hatet mot kvinnliga gamers, 

sexistiska framställningen av kvinnliga karaktärer, stereotypiska manliga karaktärer, 

hotbilden mot kvinnor i spelbranschen och ansvaret hos spelbranschen.  

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Efter att ett empiriskt material tagits fram var syftet att få en uppfattning av innehållet i de 

olika mediala texterna, detta genom en kvalitativ innehållsanalys som gör en djupdykning och 

skapar en mer ingående förståelse för texten. Fokus ligger på textens underliggande 

betydelser och lyfta det som lämnas outtalat (Bryman 2011:363). Den kvalitativa 

innehållsanalysen har i studien inriktats på en diskursanalys där kritisk diskursanalys är 

verktyget för på ett djupare plan se hur det talas om ojämställdhet i spelvärlden och vilka 

orsaker som kan ligga bakom att diskursen ser ut som den gör. 

 

5.3 Kritisk diskursanalys 

Den kvantitativa delen kompletteras med en kvalitativt inriktad diskursanalys. Syftet med en 

diskursanalys är att beskriva en framställning av omvärlden och de sociala konsekvenser som 

följer, där begreppet diskurs beskrivs som ett bestämt sätt att tala om och förstå omvärlden 

(Börjesson & Palmblad 2013:13)(Winther Jørgensen & Phillips 2000:138).  Denna studie har 
sin grund i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, denna fungerar som ett hjälpande 

analysverktyg där det centrala är att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social 

praktik ( Winther Jørgensen & Phillips 2000: 76) .  
 

Den kritiska diskursanalysen problematiserar och empiriskt undersöker relationerna mellan 

diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. Genom 

språket skapar och uppfattar människan verkligheten i form av olika sociala praktiker, 

mediala texter kommer utgöra språket i analysen och ta fasta på hur ojämställdheten i 

spelvärlden framställs ( Winther Jørgensen & Phillips 2000: 76). För att förstå hur debatten om 
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ojämställdhet i spelvärlden ser ut behövs  analysverktyg som kan hjälpa att bygga en förståelse 
för hur det talas om något. 

 

5.3.1 Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell 

 

(Fairclough 1995:59) 

Faircloughs har konstruerat en tredimensionell modell som fungerar som en analytisk ram vid 

forskning om kommunikation och samhälle. Tanken är att de tre dimensionerna ska sättas 

ihop i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse. De tre dimensionerna som ska 

studeras är text, vilket kan vara både muntlig och skriven, diskursiv praktik, som är processer 

av textproduktion eller textkonsumtion och social praktik, som är sociala och kulturella 

handlingar (Fairclough 1995:57). Studien har använt denna modell utifrån textnivån och har 

en lingvistisk utgångspunkt.   

 

Första dimensionen i modellen är text. Denna typ av textanalys innebär en språklig analys av 

en text där koncentration är på textens språkbruk, som val av vokabulär, semantik och 

grammatik. Även textens meningar analyseras och hur dessa är i relation till varandra 

(Fairclough 1995:57). Genom att identifiera språkliga mönster som ord, rubriker, meningar 

och återkommande teman i artiklarna, ger det en bild av hur artikeln på olika sätt ställer sig 

till jämställdhetsdebatten (Fairclough 1995:58). Denna textanalys kommer utföras med hjälp 
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av de två lingvistiska analysverktygen modalitet och  transitivitet.   
 

Modalitet   För att ta reda på om könstillhörighet har någon betydelse kring hur författaren 
förhåller sig till ojämställdhet i TV och datorspelskulturen har begreppet modalitet tillämpas 

i analysen. Modalitet innebär att det undersöks hur författaren markerar sin inställning till 

något som texten påstår (Ledin & Moberg 2013:162). Massmedier till exempel använder 

objektiva kategoriska modaliteter för att lägga fram en text som sanning. Mediernas 

användning av kategoriska modaliteter både främjar men speglar också deras 

auktoritet/maktposition (Winther Jørgensen & Phillips 2000:88).  De modala hjälpverben 
kommer, kan, har och ska är exempel på olika  nivåer av modalitet. Exempelvis i meningen 
Maria har köpt ett TVspel  uttrycks det att något  har  hänt. Däremot i meningen  Maria ska 
köpa ett TVspel  uttrycks det att något  ska  hända. Dessa nivåer av modalitet kan få 
konsekvenser för diskursens skapande av sociala relationer. 

 

Transitivitet   Begreppet transitivitet grundar sig på tre perspektiv  processer, deltagare och 
omständigheter. Processer kan vara en handling eller händelser. Handling är något som har 

utförts avsiktligt av någon, exempelvis att “en man  tvingat en kvinna till sexuellt ofredande”. 
Medan en händelse är en förändring som inträffar utan att någon handlat medvetet, 

exempelvis “det  uppstod  ett gräl mellan Peter och Anna”. Det finns även något som kallas 
mentala processer som kan vara att drömma eller få ett infall, exempelvis “mannen  avsåg  att 
skrämma och förminska kvinnan” (Bergström & Boréus 2012:282). Transitivitetens andra 

grundsten är deltagare, vilka kan delas in i kategorierna agenter och deltagare som påverkas 

av processer. I exemplet “mannen har tvingat en kvinna att putsa hans skor” finns en  agent, 
mannen , och en  mottagare,  kvinnan . Det tredje perspektivet är omständigheter, vilket är tid 
och plats. Det är alltså när något utspelar sig och var, exempelvis “ på julafton förra året dök 
farmor aldrig upp hemma  hos  familjen Andersson” (Bergström & Boréus 2012:283).  Vid en 
textanalys är det också intressant att se vem som är agent respektive mottagare och hur dessa 

framställs, passivering är ett sätt att se hur man gör agenten språkligt frånvarande och 

mottagaren ställs i fokus (Bergström & Boréus 2012:284).  Studien tillämpar transitivitet för 
att studera hur olika grupper eller individer uttrycks som aktiva eller passiva agenter i texten. 

Vem och/eller vilka släpps fram i materialet och vilken position tillhandahar dessa? Anses de 

vara agent eller mottagare, vilka egenskaper tillskrivs de och vilka processer lyfts fram i 
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texten? (Bergström & Boréus 2012:282). 

 

Den andra dimensionen är den diskursiva praktiken. Fairclough menar att den diskursiva 

praktiken fungerar som en förmedlare mellan texten och den sociala praktiken. Dimensionen 

innehåller olika aspekter av textproduktion och textkonsumtion och vill se hur texten är 

producerad och hur den konsumeras (Fairclough 1995:5960). Den tredje och sista 

dimensionen i modellen är social praktik. I denna dimension ligger fokus på att identifiera 

vilka nät av diskurser som den diskursiva praktiken ingår i, och hur dessa fördelas och 

regleras i en större social och kulturell struktur. Detta kan inte besvaras med bara Faircloughs 

modell, utan kompletteras med andra teorier. Med hjälp av dessa teorier kan en förståelse och 

kunskap skapas om ideologier och olika maktförhållanden som står som grund för samhällets 

strukturer (Winther Jørgensen & Phillips 2000:90). 

 
5.5 Metoddiskussion 

Undersökningen har analyserat olika artiklar som berör ämnet ojämställdhet i spelvärlden. 

Vid insamlingen av det empiriska materialet användes en kvantitativ innehållsanalys. För 

och nackdelar den kvantitativa innehållsanalysen har är att den är effektiv men samtidigt 

avgränsande. Effektiv på det sättet då den hanterar ett stort material, så länge 

forskningsfrågan kan översättas till variabler som kan kvantiseras. Genom detta kan man 

enkelt räkna ut de olika variablernas frekvens och omfång. Däremot finns en kritik mot 

metoden, eftersom den inte kan innefatta beroende variabler (Nilsson 2013:122123). Med en 

kvantitativ innehållsanalys går det inte vid kodningen att undersöka hur variablerna påverkar 

varandra, då de måste verka som oberoende variabler. I denna analys behöver variablerna 

sättas i relation till varandra för att få fram vilken betydelse de har, detta har gjorts med hjälp 

av den kvalitativa innehållsanalysen.  

 

Kritik som måste beaktas är att helheten måste delas upp när man ska analysera med hjälp av 

en kvantitativ innehållsanalys. I det här fallet delas varje artikel in i olika förbestämda teman 

som sedan sätts ihop för att skapa en helhetsbild av diskursen. För att inte tappa kontexten i 

artiklarna har de studerats innan variablerna skapades. En stor fördel med metoden är att 

materialet enkelt kan jämföras och sättas i relation till varandra (Nilsson 2013:125).  
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För att uppnå en reliabilitet i studien och för att lyfta fram nyckelord är utförandet av en 

provkodning väldigt viktig. För att få en tillförlitlighet för studien krävs det att alla som kodar 

arbetar efter samma principer, att alla kan använda samma metod och få samma resultat. Om 

inte detta gjorts är validiteten för undersökningen obefintlig. Kort sagt, även om en 

undersökning utförts korrekt och har hög reliabilitet har den ingen validitet om den inte 

undersökt det som tänkts (Thurén 2013:2627). En provkodning har därför utförts av både 

uppsatsskrivarna och av en utomstående person. När materialet provkodades av 

uppsatsskrivarna hittades fler teman till variabel 7, eftersom att fler infallsvinklar 

identifierades i diskursen. 

 

En kvalitativ innehållsanalys är svårare att generalisera än en kvantitativ innehållsanalys, 

eftersom forskarens egna tolkningar och tankar är med och påverkar. Resultatet är beroende 

av vilket perspektiv tolkaren har, i och med detta är det viktigt att denne är objektiv. För att 

möjliggöra en mer djupgående analys har även en kritisk diskursanalys tillämpats, som även 

tar hänsyn till det outtalade (Bergström & Boréus 2012:81).  
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6 Resultat 

I detta avsnitt redovisas en kvantitativ innehållsanalys, denna syftar till att kartlägga de 

ämnen som är mest förekommande i de olika mediala kontexterna. Detta är en ingång till 

studiens kvalitativa del som kommer redovisas i avsnittet “Diskursanalys”. Undersökningen 

är baserad på 159 artiklar från olika svenska webbsidor, som har kodats med hjälp av ett 

kodschema (se Bilaga 1). 

 

6.1 Omfång och placering 

Den första frågan som besvaras i den kvantitativa översikten är vilken publiceringssida 

artikeln har, alltså vilken typ av sida som artikeln är publicerad på. Alternativen har varit 

nyhetstidning på webben, TV och datorspels community, spelblogg och övriga webbsidor. 
 

6.1.1 Figur 2: Publiceringssida (n= 159 ) 

 
 

Av alla artiklar är 76 % publicerade på en nyhetstidning på webben, vilket innebär att den 

övergripande majoriteten av artiklarna inom detta ämne främst publiceras på en 

nyhetsrelaterad hemsida. TV och datorspels communityn har 14 % av artiklarna publicerade 

på sig, vilket är relativt låg i jämförelse med nyhetstidningar på webben. För att uppnå ett mer 
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jämställt klimat inom spelbranschen, kan det vara av stor vikt att huvudaktörerna tar ställning 

i debatten. Men det resultatet visar är ett ganska lågt engagemang från deras sida, vilket kan 

vara en anledning till att debatten behövts lyftas fram från första början. Samma sak med 

resultatet som visar att endast 6 % av artiklarna är publicerade på en spelblogg. På övriga 

webbsidor har 4 % av artiklarna publicerats, vilket i detta fall menas bland annat artiklar från 

högskolor och regeringens hemsida. 

 

Den andra frågan som besvaras i den kvantitativa översikten är vilken typ av artikel det rör 

sig om. Svarsalternativen har varit nyhetsinlägg, debatt, blogginlägg, krönika, intervju eller 

recension. 
 

6.1.2 Figur 3: Artikeltyp (n=159) 

 
 

Resultatet visar att 61 % av artiklarna har titeln nyhetsinlägg, vilket är en övergripande 

majoritet av alla artiklar. 14 % har titeln krönika, 10 % har titeln blogginlägg, 8 % har titeln 

publicerad intervju, 6 % har titeln debatt och 1 % har titeln recension. Detta innebär att när 

det talas om jämställdhet i TV och datorspelsvärlden är det mest förekommande att detta 

görs i nyhetsrelaterade sammanhang.  
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6.2 Författare och dess ställning till ojämställdhet i spelvärlden 

En annan fråga i den kvantitativa innehållsanalysen har som syfte att ta reda på vem som är 

författaren av artikeln och vilken ställning författaren har till debatten. Det första diagrammet 

visar vilket kön författaren har och vilken procent det utgör av totalen. Alternativen har då 

varit att författaren är man, kvinna, att det är flera män och/eller kvinnor samt att författaren 

inte nämns. 

 

6.2.1 Figur 4: Författare och könstillhörighet (n=159) 

 

 

Av artiklarna är 47 % skrivna av en manlig författare, 29 % har en kvinnlig författare, 22 % 

har inte publicerat könstillhörighet på författaren och 2 % har antingen flera män och/eller 

kvinnor som författaren i artikeln. Dessa resultat visar att det främst är män som är 

skribenterna i denna debatt.  

 

Det andra diagrammet visar vilken ställning artikeln har mot jämställdhetsfrågan i 

spelvärlden. Alternativen har varit att artikeln har en positiv ställning och att problemet är på 

väg i rätt riktning, en negativ ställning men att en förändring ska ske, en negativ ställning där 

problemet är på väg nedför och att artikeln endast beskriver problemet. 
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6.2.2 Figur 5: Artiklarnas  beskrivning av jämställdhetsutvecklingen (n=159) 

 

 

De flesta, 40 %, av artiklarna har en negativ ställning till utvecklingen och anser att den är på 

väg nedför. Detta innebär att artiklarna främst fokuserar på det icke jämställda klimatet i 

spelvärlden, utan att ta upp några planer för att motarbeta det. Indirekt säger det resultatet att 

det är så pass icke jämställt i spelvärlden att det åtminstone  finns  ett behov av att motarbeta 
klimatet. 35 % av artiklarna har en negativ ställning till utvecklingen men visade på att det 

ska bli en förändring. Vilket innebär att det trots en negativ ställning, talas om ett projekt eller 

annan tillställning som ska föra utvecklingen i rätt riktning.   

 

Det är 17 % av artiklarna som beskriver jämställdhetsutvecklingen utan att ta någon ställning 

till den. En positiv inställning och att utvecklingen går i rätt riktning var minst förekommande 

i artiklarna med endast 8 %. Dessa artiklar har på olika sätt presenterat framsteg mot en mer 

jämställd spelvärld, exempelvis vid arrangemang av spelevent då uppdelningen av kön har 

visat ett steg närmre jämställt, om än det fortfarande är väldigt fler män än kvinnor som 

deltar. Även om resultatet visar att det är på god väg, visar det också hur den negativa 

inställningen överlägset tar över.  

 

För att besvara frågeställningen om vilken betydelse könstillhörighet har för hur man talar om 

ojämställdhet i spelvärlden har resultatet av variablerna författare och artikelns ställning till 
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ämnet satts i relation till varandra. Antal manliga författare till artiklarna är 75 stycken och 

resultatet visar att de flesta av männen, hela 44 %, anser att jämställdhetsutvecklingen är på 

väg nedför. 24 % har en negativ ton mot utvecklingen, men menar att en förändring ska ske. 

20 % av männen har en neutral ställning och endast 12 % menar att jämställdhetsutvecklingen 

var på väg i rätt riktning. Av antalet författare till artiklarna är 46 stycken kvinnor, av dessa 

menar hela 50 % att jämställdhetsutvecklingen är på väg nedför. Vilket är betydligt mer än de 

4 % som menar att frågan är på väg i rätt riktning. 39 % har en negativ ton men menar att det 

ska ske en förändring och 7 % av de kvinnliga författarna har en neutral ställning till 

utvecklingen. 

 

Av artiklarna är det endast tre stycken som är skrivna av flera män och/eller kvinnor och av 

dessa anser 100 % att jämställdhetsutvecklingen i spelvärlden är i ett kritiskt läge, men att en 

förändring ska ske. I de 35 artiklar där författaren inte nämns är majoriteten, 51 %, eniga om 

att jämställdhetsproblemet är allvarligt men att de ska bli bättre. Så få som 3 % anser att 

utvecklingen är på väg i rätt riktning, medan 23 % menar att det är i ett kritiskt läge och på 

väg nedför. Även 23 % har en neutral ställning till utvecklingen. Resultatet visar att 

majoriteten av både manliga och kvinnliga författare menar att utvecklingen är på väg nedför, 

medan författarna som är flera män och/eller kvinnor och inte nämns menar att det är illa men 

att en förändring ska ske. Alla författartyper visar dock tydligt att den positiva ställningen har 

det lägsta procentantalet, vilket tydligt visar att det finns ett problem kring jämställdheten i 

spelvärlden.  

 

6.3 Vilket kön beskrivs som överordnat? 

Här avser den kvantitativa innehållsanalysen att besvara frågan om vilket kön som beskrivs 

som överordnat i artikeln. Alltså vilket kön artikeln visar som dominerar när man talar om 

ojämställdhet i spelvärlden. Alternativen har då varit att texten är manligt överordnad, 

kvinnligt överordnad eller inget som i att ingen är överordnad i artikeln.  
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6.3.1 Figur 6: Manlig eller kvinnlig dominans (n=159) 

 

 

Resultatet visar att av artiklarna är 79 % av dessa manligt överordnade, vilket betyder att när 

man talar om ojämställdhet i spelvärlden, beskrivs mannen med övergripande majoritet som 

överordnad kvinnan. Detta resultat i sig beskriver också den icke jämställdhet som råder inom 

spelvärlden, då kvinnan till skillnad från mannen, med 0 % aldrig beskrivs som överordnad i 

artiklarna. När varken mannen eller kvinnan beskrivs som överordnad i artikeln förekommer i 

21 % av artiklarna. Detta tolkas som att det är artiklar som endast beskriver 

jämställdhetsdebatten, utan att ta ställning till den, som går under denna variabel.  

 

6.4 Tema i spelvärlden  

Här avser den kvantitativa innehållsanalysen att besvara frågan om vilken del av spelvärlden 

som artikeln berör. Alltså vilket övergripande tema om spelvärlden som lyfts i artikeln. Här 

har alternativen varit att artikeln berör ämnet karaktärer i spel, gamers och spelbranschen.  
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6.4.1 Figur 7: Vilken del av spelvärlden berörs? (n=181) 

 

 

Nominalvärdet för detta diagram är 181, detta beror på att variabeln haft flersvars alternativ. 

38 % av artiklarna berör temat gamers, vilket innebär att mest förekommande tema i samtliga 

artiklar är det om spelare inom branschen. Detta visar att debatten är riktad mot spelare och 

framförallt den ojämlika behandlingen av spelare av olika kön. Temat om spelbranschen 

berörs till 32 % av samtliga artiklar, vilket är när man i artikeln pratar om spelbranschen 

överlag och hur den ser ut. Vilket utifrån bland annat olika citat i dessa artiklar är en bransch 

många ser som väldigt mansdominerande.  

 

I artiklarna berörs temat karaktärer till 30 %, som visat att det till stor del är de olika 

skildringarna av manliga och kvinnliga karaktärer i spel som uppmanar människor till att 

driva debatten framåt. I artiklarna är det oftast kvinnor som kräver en förändring till en mer 

jämställd framställning av könen. 

 

6.5 Teman om jämställdhet 

Här avser den kvantitativa innehållsanalysen att besvara frågan om vilket tema om 

jämställdhet artikeln har. Alltså vilket tema om jämställdhet i spelvärlden som lyfts i artikeln. 

Alternativet har här varit den manliga dominansen, hatet mot kvinnliga gamers, den sexistiska 

framställningen av kvinnliga karaktärer,  stereotypiska manliga karaktärer , hotbilden mot 
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kvinnor i spelbranschen och spelbranschens ansvar. 
 

6.5.1 Figur 8: Teman om jämställdhet (n=266) 

 

 

Nominalvärdet för detta diagram är 266, detta beror på att variabeln har haft flersvars 

alternativ. Temat om hotbilden i spelbranschen berörs till 24 % av alla artiklar, vilket är det 

tema som är mest förekommande av samtliga teman. Vilket innebär att det i artiklarna oftast 

ges en beskrivande hotbild många är utsatta av inom spelvärlden. Det säger att det inte endast 

är en debatt i fråga, utan många blir också direkt utsatta på ett hotfullt sätt. Exempelvis blir 

kvinnor i spelbranschen hotade och trakasserade på nätet och i verkligheten på grund av deras 

könsidentitet. 21 % av artiklarna berör temat sexistiska karaktärer, återigen har alltså 

karaktärer i spel mycket fokus i artiklarna. Detta visar på att många lyfter just de sexistiska 

skildringarna av kvinnliga karaktärer i spel när de väljer att tala om jämställdhet i spelvärlden, 

och pekar på att detta är ett stort problem inom branschen. 18 % av artiklarna berör temat om 

spelbranschens ansvar, som betyder att det relativt ofta talas om det ansvar som branschen har 

i frågan om att arbeta för en mer jämställd sådan.  

 

Nästan lika ofta, 17 % av artiklarna, berörs temat om kvinnohat. Det är många kvinnor, och 

män, som öppet berättar om det hat som de får stå ut med på grund av att de är kvinnor inom 
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en bransch som är manligt förknippad. 15 % av artiklarna berör temat om manlig dominans, 

vilket betyder att inom spelbranschen finns det en dold hierarki som säger att männen 

dominerar. Detta beskrivs med verkliga händelser när en man givit order eller på annat sätt 

uppmanat kvinnor att de inte har någon plats inom branschen. Det temat som förekommer 

minst, 5 %, i artiklarna är det om  stereotypiska manliga karaktärer . Temat vill ta reda på hur 
mycket manliga karaktärer uppfattas som stereotypiska och förtryckande mot kvinnliga 

karaktärer i spelen. Resultatet säger att temat är förekommande, men endast till en liten del.  

 

6.6 Sammanfattning av resultat 

Resultaten av innehållsanalysen visar att det är vanligast att artiklar om debatten är 

publicerade i en nyhetstidning på webben. Där var hela 77 procent av artiklarna publicerade 

vilket är en övergripande majoritet jämfört med övriga plattformar. Medan TV och 

datorspels communityn endast har 12 procent publicerade artiklar, som kanske förväntades få 

högre procentsatser eftersom de är ett stort forum där människor samlas inom spelbranschen. 

Trots detta så lyfter de inte debatten och detta kan givetvis sedan påverka hur andra väljer att 

tala om jämställdhetsfrågan.  
  

Resultatet visar att majoriteten av artiklarna har en manlig skribent som menar att 

jämställdhetsproblemet i TV och datorspelskulturen är på väg nedför. Det visas även att 

mannen är den dominerande och eftersom de ser ojämställdheten som ett problem, kan detta 

ge förhoppningar om en tänkbar förändring. De anses ha maktposition och har alltså stor 

påverkan i skapandet av samhällsstrukturer. Mindre än hälften av författarna var kvinnor, där 

majoriteten ser negativt på den icke jämställda spelvärlden och att någon förändring inte ses. 

Inom feministisk poststrukturalism beskrivs det att en persons bild av sig själv formas utifrån 

samhällets uppbyggnad och värderingar (Weedon 2009:321). Kvinnor har länge accepterat 

den underordning de lever i, men det har uppstått en betydelsekamp på grund av att kvinnor 

och män börjat ifrågasätta den icke jämställda relationen. 

 

Vid frågan om vilket kön som beskrivs som överordnat i artikeln, säger resultatet att 

majoriteten av artiklarna talar om ojämställdhet i spelvärlden på ett sätt där männen beskrivs 

som de dominerande. Detta med hela 79 procent medan ingen artikel tyder på att kvinnan 
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uppfyller någon typ av dominans. Radikalfeminismen förklarar att för att få ett mer jämställt 

klimat måste relationen mellan kvinnor och män få en mer framträdande plats gällande 

könsmaktsordningen ( Tollin & Törnqvist 2014:6061 ). Män tilldelas fördelar som gynnar 

dem på kvinnors bekostnad, i detta fall är det att spelbranschen består främst av män och 

därför anses de ha företräde och de som tilldelas makten och blir där med dominerande 

(Tollin & Törnqvist 2014:61).  

 

Det övergripande temat i artiklarna har varit temat om gamers. De övriga teman om 

spelvärlden och karaktärer berörs även de i ungefär lika stor grad. Vid frågan gällande vilket 

tema om jämställdhet artikeln har är temat om hotbilden i spelbranschen det som lyfts fram 

främst i samtliga artiklar. Det som flera kvinnor beskriver som hot och trakasserier inom 

spelvärlden kan grundas i de normer och samhällsstrukturer som är skapade utifrån myter. 

Om den dominanta kulturens attityder uppfattas som det normala, uppfattas inte männens 

dominans och förtryck mot kvinnor som ett problem, utan som något naturligt eftersom 

kvinnor befinner sig i en diskurs där männen har makten ( Fiske 1997:122123 ). Det tema som 
är minst förekommande med endast 5 % av artiklarna är det tema om  stereotypiska manliga 
karaktärer . 
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7 Diskursanalys 

I det tidigare avsnittet presenterades resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen, det 

som inte kunnat besvaras då är vilken underliggande betydelse det insamlade materialet har. 

Den kvantitativa mäter och räknar ut, därför har metoden kompletteras med en kritisk 

diskursanalys som analysverktyg som ger en mer djupgående förklaring. Med detta 

analysverktyg har artiklarna analyseras genom en tematisk kategorisering, med syfte att 

kartlägga hur och varför det talas om ojämställdhet i spelvärlden. Sammanlagt är det fyra 

olika teman som utgör grunden för den tematiska analysen, dessa teman har visats vara de 

delar av spelvärlden som det talas om. Varje tema presenteras utifrån olika subteman som 

resultatet visat är centralt i artiklarna.  

 

7.1 Spelbranschen 

Spelbranschen är ett brett tema och berör allt som kan samlas inom TV och 

datorspelsindustrin. Med spelbranschen menas den övergripande bilden av spelbranschen, 

vilket är allt ifrån utvecklarna, tillverkarna, återförsäljarna, kritikerna och recensenterna. De 

subteman som avlästs i artiklarna är att det finns en hotbild mot kvinnor i spelbranschen och 

att spelbranschen har ett ansvar för hur jämställdheten ser ut i spelvärlden. 

 

7.1.1 Hotbilden mot kvinnor i spelbranschen 

Analysens första subtema är “hotbilden mot kvinnor i spelbranschen”. De artiklar som går 

under denna rubrik innehåller material som informerar om att det finns ett hot mot kvinnor i 

spelbranschen. Temat berörs i 24 % av alla artiklar, vilket är det tema som visats vara det 

mest återkommande av samtliga subteman.  

 

I det material som studerats har det kunnat utläsas attityder som säger att kvinnor i 

spelbranschen ständigt utsätts för hot. Det finns en brist på kvinnor inom branschen och detta 

kan bero på den sexistiska näthatskulturen inom spelvärlden. Sexismen har blivit 

normaliserad och något som dessutom verkar viftas bort, antagligen på grund av att de som 
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inte blir utsatta för dessa hot och trakasserier inte kan se det verkliga problemet. Det kan även 

bero på att många inom spelbranschen, främst män, inte vill att kvinnor ska få en plats inom 

den diskursen eftersom spelvärlden anses manligt förknippad. Radikalfeminismen menar att 

kvinnor och män måste få lika stor plats för att könsmaktsordningen ska bli mer jämställd, 

men när kvinnor bestämmer sig för att ta plats inom spelbranschen slutar det med hot och 

anklagelser från de som anser branschen som en mansdominerad kultur (Tollin & Törnqvist 

2014:6061). Utdragen nedan är citat från kvinnor med olika roller inom spelbranschen, dessa 

visar hur de blivit hotade och trakasserade på grund av deras åsikter och könsidentitet.  
 

Speljournalist: “Någon tänkte mörda mig. Innan det skulle mailen hackas och nakenbilder 

läggas ut på nätet. Det blev inte riktigt så. Istället skapades ett falskt Twitterkonto tillägnat 

Sveriges största feministfitta, och de nakenbilder som postades var i mitt namn men inte på 

min kropp”. (110515 Metro)  

 

Spelutvecklare: “De har hotat att våldta mig. De har hotat att mörda mina framtida barn”. 

(241014 SVT Nyheter) 

 

Spelutvecklare: “Jag undrade om och när allt skulle sluta. Skulle någon av oss bli mördad? 

Det kändes som om ingen ville ha oss kvinnor i spelbranschen”. (281015 KIT) 

 

Spelutvecklare: “Jag kommer att döda dig. Inte idag eller i morgon men någon dag så 

kommer jag att ta ditt liv. När du minst anar det”. (230115 International Data Group) 
 

Dessa utdrag visar på att patriarkatet till viss del kan vara grunden till rådande 

kvinnoförtrycket (Ritzer 2009:385). Hotbilden mot kvinnor i spelbranschen är tydlig och 

ojämställdheten i spelkulturen konstrueras som ett problem i och med att det i texterna 

framgår att kvinnor som har uttryckt sin åsikt blir hotade till livet. Kvinnorna presenteras som 

de  hotade och de som utfört hoten som  förövarna .  Förövarna  använder sig av  hot som mörda 
och våldta och beskriver dessa som att de  kommer att hända  och  som ska hända . I utdragen är 
hoten  endast tomma ord trots det aggressiva sättet att framföra de på. Både hoten riktade mot 
och som återberättas av de  hotade är ett försök av  förövarna  att skrämma bort dem från att 
skapa en debatt.  Förövarna  vill förmedla en sanning om att de kan ta till våld för att få tyst på 
de som ifrågasätter dominansen. Detta behöver nödvändigtvis inte vara sanningen, utan 

endast agera som sanning för att  förövarnas  vilja om att föra bort motståndarna från debatten 
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ska implementeras. 

 

I en värld som för många anses vara mansdominerande, sker en maktkamp när kvinnor 

kommer för att ta plats i redan inbitna samhällsnormer. Inom postmarxismen menas det att 

hegemoni karakteriseras av en kombination och balans av tvång och samtycke, och detta 

tvång är baserat på majoritetens samtycke i samhället (Gramsci 2009:75). I artiklarna är det 

tydligt att majoriteten av spelbranschen består av män, vilket gör kvinnorna underförstått 

underordnade. Överlag accepterar de underordnade männen som överordnade. I och med 

detta har, precis som Delamere och Shaws menar i sin studie om  gamers spelupplevelser ur 
ett feministiskt perspektiv,  männens ideologier och värderingar setts som sanningen och 
utifrån dessa har de rådande samhällsstrukturerna skapats  (Delamere & Shaws 2010) . 
Historiskt sett har kvinnor som kämpar för andra kvinnors rättigheter överlag fått stå emot ett 

hårt motstånd, vilket även blir fallet när dessa kvinnor vill få en rättfärdigad plats i 

spelbranschen. I utdraget nedan av en manlig skribent, berättas det om en kvinna i den 

svenska spelbranschen som mottagit hot på grund av hennes åsikter. Även att en känd 

feministisk mediekritiker fått ställa in föreläsning på grund av hot om en skolmassaker.  
 

I går mordhotades en person i den svenska spelbranschen. Jag sitter med hotet framför mig, 

det är ytterst obehagligt. Igår dök även falska Twitterkonton upp. Ett var tillägnat "svenska 

spelvärldens största feministfi**a", ett annat "svenska spelvärldens största attentionwhore." 

För några dagar sedan hotades flera spelpersonligheter med att deras mail skulle hackas och 

nakenbilder på dem spridas. Personerna har en sak gemensamt. De är alla kvinnor i 

spelbranschen. Och det är ändå bara en stilla fläkt mot vad som händer i USA. Där har 

under de senaste veckorna flera kvinnliga spelutvecklare tvingats söka polisskydd och fly 

sina hem efter mycket otäcka och målande hot om död och våldtäkt. Flera andra har sagt att 

de kommer söka nya jobb, de orkar inte mer. I går blev det känt att Anita Sarkeesian, känd 

för sin feministiska undersökning av spelmedia i Youtubeserien "Tropes vs women in 

video games", tvingats ställa in en föreläsning på ett universitet i Utah efter hot om en 

skolmassaker. (161014 International Data Group) 
 

I detta utdrag använder sig  förövarna  återigen av  hot om mord och våldtäkt, men här är det 
inte bara tomma ord som används.  Förövarna  har skapat falska Twitterkonton som de 
tillägnat  "svenska spelvärldens största feministfi**a” och "svenska spelvärldens största 
attentionwhore”, de  hotar  även om att “hacka” kvinnliga spelpersonligheters mail och sprida 
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nakenbilden på dem. Det visas även här att  förövarna  vill förmedla en sanning om att de kan 
ta till våld för att få tyst på de som ifrågasätter dominansen. Vilket de lyckas med när Anita 

Sarkeesian tvingas ställa in en föreläsning efter hot om “The deadliest school shooting in 

American history”. När normen om mansdominansen ifrågasätts tycks männen bli ännu mer 

måna om att bevara sin status och egen ledarställning, det kan vara en av anledningarna till att 

dessa hot och trakasserier uppstår (Storey 2009:82). Artiklarna visar ojämställdheten som ett 

problem när de skapar en bild av en högst osäker bransch för kvinnor, en bransch där deras 

kompetens inte har en betydelse utan där fokus endast faller på deras könsidentitet. De blir 

mordhotade och trakasserade på grund av att de som kvinnor gör någonting de tycker om. 
 

Spelbranschen är av flera anledningar mycket aktiv och närvarande på Twitter. Det är ett bra 

forum för att hålla sig uppdaterad inom branschen och bygga kontakter. Många kvinnor som 

är aktiva spelare jobbar dessutom i en spelstudio, som beskriver arbetsmiljön som grabbig 

och att det inte finns utrymme för kvinnligt deltagande. Därför väljer många att vända sig till 

sociala medier för att komma i kontakt med andra kvinnliga spelare för att minska på det 

utanförskap många upplever.  Men det hat som florerar mot kvinnor i spelbranschen har 

resulterat i att många kvinnliga spelare valt att spela anonymt och dessutom ta avstånd från 

sociala medier för att undvika att ständigt förtryckas. U tdraget nedan är ifrån en intervju med 
en av spelbranschens skickligaste 2Dartister, som är en kvinna, där det framgår att hon har 

sagt hej då till sociala medier och trots hennes omtalade titel är okänd för många i branschen.  
 

Jag såg på nära håll hur kvinnor jag stod nära trakasserades. Först blev jag försiktig med 

vad jag skrev, sedan valde jag att ta bort mig helt från både Facebook och Twitter. Min 

rädsla handlade inte bara om att få näthat. Kvinnor blev ju doxade och förföljda också. Jag 

insåg att ju längre tid jag jobbade i branschen, och ju mer jag lyckades, desto fler skulle veta 

vem jag är. Och med det skulle risken för att bli utsatt också öka. Det blev till slut en för 

jobbig tanke som tog alldeles för mycket energi. (281015 KIT) 

 

I detta utdrag vill  författaren  förmedla är en modalitet om att dessa hot och trakasserier är 
mångas verklighet.  Här är  förövarna  relativt osynliga, men hotbilden mot kvinnor i 
spelbranschen stärkts. Det beskrivs endast att  hoten  existerar, men det framgår inte vad dessa 
är. Däremot berättas det om  trakasserier  som förföljelser och uthängande på nätet, vilket även 
det inte är tomma ord från  förövarna .  Ojämställdhet i spelkulturen som ett problem 
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konstrueras i texten i och med att  författaren på grund av sin könstillhörighet anser att hon 
måste avlägsna sig från sociala medier, detta på grund av rädslan av att bli hotad och 

trakasserad.  

 

I citaten och utdragen som visats under avsnittet “hotbilden mot kvinnor i spelbranschen” är 

agenten  ständigt språkligt frånvarande. Det talas om att  någon  har gjort något och att  de har 
gjort något, men utan att visa vem eller vilka dessa är. Det berättas till stor del ur ett 

mottagareperspektiv, där  mottagaren  är  jag, mig, mina, oss, kvinnor  och liknande blir mål för 
de  handlingar agenterna  utför. Processer som visas i texten som  handlingar  är ord som 
trycker på dessa hot och trakasserier som kvinnorna i spelbranschen får utstå. Det menas att 

agenterna  ligger bakom det som  skapades, hackades, postades  och att  mottagarna 
trakasserades  och  mordhotades . 
 

Den diskurs som reproduceras i alla utdrag i detta avsnitt är om hot och trakasserier mot 

kvinnor i spelbranschen, där de som utför dessa vill förmedla en maktkamp med hjälp av 

våld. Precis som det radikalfeministiska perspektivet menar är det endast när våldet mot 

kvinnor upphör som kvinnan inte längre ses som underordnad, och därmed kan uppnå ett 

jämställt samhälle. Alltså är det när en grupp inte längre finner intresse i att kontrollera en 

annan grupps handlingar och uppfattningsförmåga som vi närmar oss jämställdheten  (Tollin 
& Törnqvist 2014:6263) . För att detta ska bli verklighet behöver vi framförallt tala 
annorlunda om jämställdhet i TV och datorspelskulturen jämfört med hur vi talar om det 

idag. Vilket är ett initiativ som måste komma från de som innehar makten i spelbranschen .  
 

7.1.2 Ansvaret hos spelbranschen 

Det subtema som analyseras under denna rubrik förekommer i 18 % av artiklarna och är 

“ansvaret hos spelbranschen”. Det handlar om spelbranschens ansvar för ojämställdheten i 

TV och datorspelskulturen, samt hur artiklarna valt att belysa detta. De artiklar som studerats 

är eniga om att spelbranschen bär en stor del av hur omvärlden ser på ojämställdheten, och de 

menar att spelbranschen utifrån sina konsumenter har en enorm makt. Personen bakom citatet 

i utdraget nedan är en man som arbetar med datorspel, han förklarar hur  branschen förhåller 
sig till jämställdhet. 
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Jag började jobba med dataspel 1996 och redan då var det här ett stort ämne. Vi har gjort 

oräkneliga initiativ för att förbättra situationen. Jag kan vittna om att det finns ingen 

arbetsgivare i Sverige som inte på riktigt vill anställa fler kvinnor och få bättre mångfald på 

sina arbetsplatser. Det har varit ett återkommande samtalsämne på våra styrelsemöten. 

(251114 Metro) 

 

I utdraget ovan förmedlas en modalitet som berättar att spelbranschen inte är ovilliga att 

anställa kvinnor och att flera initiativ tagits för att göra en förändring. Författaren berättar att 

jämställdhetsproblemet ska ha funnits redan 1996, och det talas fortgående i texten om att det 

fortfarande ses som ett problem. Det skrivs att “det finns ingen arbetsgivare i Sverige som 

inte på riktigt vill anställa fler kvinnor och att det är ett “återkommande samtalsämne på våra 

styrelsemöten”. Ovan kan en diskurs om spelbranschens vilja att förbättra den rådande 

ojämställdheten avläsas, men trots detta beskriver författaren till utdraget nedan att av alla de 

som arbetar inom spelbranschen var år 2013 endast 16 % av dessa kvinnor. Detta visar en 

tydlig bild av ojämställdhet i branschen. I utdraget nedan förklarar en manlig skribent att 

spelbranschen vill uppnå ett mer jämställt klimat.   
 

Alla de många chefer och beslutsfattare jag pratat med genom åren har sagt att frågan är 

viktig, de vill ha en jämnare könsfördelning bland sina utvecklare. Siffrorna blir sakta 

bättre, det var 16 procent kvinnor i branschen 2013 jämfört med 10 procent 2010 till 

exempel. Så här skriver Dataspelbranschen i senaste Spelutvecklarindex om frågan: "Utöver 

det långsiktiga arbetet med att locka fler kvinnor till spelutveckling är jämställdhet lika 

viktigt i spelbranschen som i övriga samhället, då det handlar om att säkra den bästa 

kompetensen och att vidga målgruppen för spelen." Well, här är en nyhet: Jag skulle tro att 

kvinnor just nu inte alls känner sig säkra i er bransch. De har dessutom nu lärt sig den hårda 

vägen att det är bäst att hålla låg profil och absolut inte snacka jämställdhet  eller än värre 

att nämna fordet. (161014 International Data Group) 

 

Även här konstrueras en diskurs om  spelbranschens vilja att förbättra den rådande 
ojämställdheten, men samtidigt visas den diskurs om hot och trakasserier mot kvinnor i 

spelbranschen. Problemet om en icke jämställd spelkultur identifieras när frågan om detta 

benämns som viktigt. problemets existens byggs på när det även nämns i texten att kvinnor 

känner sig osäkra i spelbranschen, att det är bäst för dem ”att hålla låg profil” och ”absolut 

inte snacka jämställdhet”.  Författaren ställer krav på spelbranschen angående jämställdheten 
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och menar att även om makthavarna inom branschen vill förbättra könsfördelningen bland de 

anställda, går utvecklingen långsamt framåt. Modaliteten som vill förmedlas är att det är 

ojämställt och osäkert i spelbranschen. Det skrivs att “ kvinnor just nu inte alls känner sig 
säkra” angående den osäkerhet som kvinnor i spelbranschen upplever och att de känner att de 
måste hålla en låg profil för att undgå dessa hot. Det menas även att trots denna tydliga 

osäkerhet för kvinnor har det för länge varit tyst från branschen angående detta.  

 

Något som lyfts fram däremot är att det inom den svenska spelbranschen ordnats en 

utbildnings och inspirationsdag som kallades “Jämställdhet i spelbranschen” där de bjöd in 

internationella talare, där ibland Anita Sarkeesian. Totalt deltog endast 50 personer av cirka 

1300 spelutvecklare i Stockholmsområdet under dagen. Här visas tydligt att även när det 

faktiskt skapas ett tillfälle för att få lärdom om ämnet och visa sitt stöd för kampen om 

jämställdhet i spelvärlden, tackade majoriteten nej till erbjudandet. I utdraget nedan förklarar 

en manlig skribent att jämställdhet inte är intressant för spelbranschen.  
 

När den svenska spelbranschen ordnar en egen utbildnings och inspirationsdag med 

internationella talare i ett av spelvärldens hetaste ämnen, tänker jag lite naivt att rätt många 

utvecklare ska delta. Det känns ju tämligen logiskt...  Det visade sig att logiken inte alls 

stämde. För när jag kom dit möttes jag av en handfull människor i en halvtom lokal… 

Totalt deltog 50 personer under dagen. Det är en bråkdel av de cirka 1300 spelutvecklare 

som jobbar i Stockholm. Ska man vara småaktig kan man dessutom dra bort de sex som var 

tillresta utifrån. Alltså 44 av 1300 – som dessutom i de allra flesta fall har arbetsplatser på 

promenadavstånd eller högst en kort tunnelbaneresas avstånd från utbildningslokalen på 

Södermalm. Att ta sig dit var alltså knappast ett problem. (010913 FragZone) 

 

Här konstrueras en diskurs om det bristande engagemanget hos spelbranschen angående 

jämställdhetsproblemet. De som inte utsätts för problemet ser inte problemet, vilket kan ha att 

göra med att människan placerar händelser och människor i kategorier. Skribenten till texten 

påpekar att trots kort reseavstånd dök väldigt få upp när det ordnades en utbildnings och 

inspirationsdag om jämställdhet i spelvärlden, vilket konstruerar ojämställdheten som ett 

problem. Den modalitet som författaren förmedlar menar att folk inte är intresserade av att 

lära sig om jämställdhet i TV och datorspelskulturen, de har redan en bild av hur samhället 

ser ut och har redan kategoriserat kvinnan som förtryckt. Detta för att i nya möten med nya 
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människor inte behöva besluta sig om vilken ställning de ska ha till den rådande händelsen 

eller personen  (ErikssonZetterquist & Styhre 2007:31).  
 

Under denna rubrik är  agenten /agenterna  inte passiverade i citaten och utdragen ovan. Här är 
agenten /agenterna  vi och jag, och texterna talar om hur  kvinnor  och  utvecklare ska påverkas 
av deras  handlingar  vilket ställer de som  mottagare. De  handlingar  som syns i texterna visar 
alla ett initiativ som ska förbättra jämställdheten i spelbranschen, det talas om att de  ordnar 
föreläsningar om jämställdhet och  lockar  spelutvecklare att delta.  Det visas även i detta 
avsnitt att många spelutvecklare kan ha en förutfattad bild av kvinnan som förtryckt och 

underlättar sin tillvaro genom att inte gå på föreläsningen. De har redan placerat kvinnan i ett 

fack, det “förtryckta facket”, och därför blir hennes röst ointressant. Gramsci menar att den 

som har makten bestämmer över attityder och normer i samhället och eftersom att 

spelbranschen och konsumenterna båda har makten, bestämmer spelbranschen till viss del 

över de rådande attityderna och normerna  (Gramsci 2009:77) .  I detta fall tycks normen blivit 
att många inom spelbranschen tar avstånd och inte förstår hur stort jämställdhetsproblemet är. 

Trots detta kämpar många kvinnor ändå för sin rätt i spelvärlden, men menar att ett stort 

ansvar ligger på TV och datorspelsindustrin för att det ska kunna bli jämställt. 

 

7.2 Karaktärer 

Stor del av debatten har visat ha sin grund i hur spelbranschen framställer kvinnor och män 

utifrån icke jämställda förhållanden. I många av artiklarna är fokus på karaktärerna i spelen 

när man väljer att tala om ojämställdhet i spelvärlden. Det som varit en tydlig infallsvinkel är 

stereotyper och teman som visats är den orealistiska framställningen och skildringen av dessa 

manliga och kvinnliga karaktärer.  

 

7.2.1 Den sexistiska framställningen av kvinnliga karaktärer 

Ett annat återkommande ämne i artiklarna är “den sexistiska framställningen av kvinnliga 

karaktärer”, som berördes i 21 % av artiklarna. Artiklar som lyfts fram under denna rubrik 

handlar om att TV och datorspelsindustrin väljer att framställa de kvinnliga karaktärerna på 

sexistiska och förminskade sätt. Det undersökta materialet visar tydligt en negativ bild mot 
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kvinnliga karaktärer. Inte nog med den sexistiska framställningen, utan bristen på kvinnliga 

karaktärer överlag. Det finns kvinnliga karaktärer som välskrivna biroller i spelen, sen finns 

det de som har en personlighet som en kartongbit. När det talas om bristen på kvinnliga 

huvudkaraktärer kommer mothugget "Men ni har ju Lara Croft! Hon är ju tjej!". I utdraget 

nedan beskriver en kvinnlig författare denna karaktär.  
 

Lara Croft är ett klassiskt exempel på att en kvinnlig karaktär inte alltid betyder 

jämställdhet. Tomb Raider har främst haft, särskilt under 90talet, unga killar som 

målgrupp. Det är även dessa unga killar som höjt henne som en symbol för kvinnlig styrka 

inom spelvärlden. Men även om hon haft potentialen att bli detta, eftersom hon trots allt 

både är smart och stark i sin karaktär, är det inte detta hon har blivit känd för. Istället är det 

hennes kropp och proportioner som snott det mesta av uppmärksamheten. Hon har i spel 

efter spel blivit skapad för att behaga den manliga blicken. Genom detta har hennes 

personlighet blivit förminskad och sällan har hon setts igenom sitt yttre. (260314 

International Data Group) 

 

Detta utdrag beskriver vad de flesta kanske tänker är en girl powerkaraktär i spel, men den 

modalitet som författaren vill förmedla är att hela uppbyggnaden av dessa karaktärer är 

någonting annat. Här konstrueras en diskurs om sexualiserade kvinnliga karaktärer, i utdraget 

beskrivs det som att dessa karaktärer i huvudsak skapas för att behaga den manliga blicken. 

Även om spelvärlden involverar Lara Croft, en slagkraftig tjej som har huvudrollen i sin egna 

spelfranchise, menas det i flera artiklar att även om kvinnorna har Lara Croft, är det en droppe 

i havet jämfört med hur många manliga karaktärer det finns i samma position. Texten lyfter 

fram att jämställdheten går förlorad när kvinnlig karaktär skapas för den manliga blicken även 

om denna är protagonisten, vilket visar ojämställdheten som ett problem. Det kan även anses 

att värdet försvinner i att låta en kvinnlig karaktär vara hjältinnan, när dessa till stor del 

skapas för att tillfredsställa män. Konsekvenserna som följer med detta är att jämställdheten 

blir avlägsen om kvinnor inte känner sig välkomna i denna mansdominerande värld. Som det 

nämns i tidigare forskning så är spelen skapade  av män och  för  män, i och med detta fortsätter 
de kvinnliga karaktärerna att leva upp till de sexistiska idealen och den manliga fantasin 

(Delamere & Shaws 2010). 
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Färre kvinnor i spelvärlden kan alltså innebära att sexismen kan fortsätta växa, men det krävs 

också att kvinnor som får plats inom spelvärlden framställs på rätt sätt. Nedan visas utdrag 

från kvinnor med roller som krönikör och debattör, samt en manlig journalist. De beskriver 

sexistiska framställningar av karaktärer i TV och datorspel.  
 

Tjejerna har gigantiska pattar och rumpor, latexdräkter med string, högklackat och får bara 

vara hjältar om de samtidigt är supersexiga. Könsstereotyperna är värre än i den verkliga 

världen. Så tråkigt. (060315 Aftonbladet) 
 

Halvnakna kvinnor, miljontals spelare. Vill du som kvinna spela ett onlinespel där din 

karaktär inte behöver gå runt halvnaken? Vill du inte att din pojkvän ska glo på 

kvinnokroppar varje gång han loggar in på datorn? Spelkulturens svar i dag är, sorgligt nog: 

ge upp. (230214 Aftonbladet) 

 

"World of Warcraft" och "Rift" är mer en utgåva av Victorias secret än datorspel. "GTA V" 

har bara män i huvudrollen. Kvinnorna är till för att slå, lura och våldta. De framställs som 

varelser utan förmåga att tänka eller försvara sig. Och skulle de göra något hjältemodigt i 

något spel så är hela scenen så full av sexuella undertoner att man nästan gråter. (111113 

Expressen) 

 

Utdragen ovan vill förmedla en modalitet om att kvinnliga karaktärer i spel är sexistiskt 

objektifierade, och de existerar i spel endast för att vara en roll som är till för mannen att 

hävda sin egen mansroll med. Även här reproduceras diskursen om sexualiserade kvinnliga 

karaktärer, i utdragen beskrivs datorspelen World of Warcraft och Rift som “mer en  utgåva av 
Victorias secret än datorspel” och de kvinnliga karaktärerna som  supersexiga  med  gigantiska 
pattar  och  rumpor .  Könsstereotyperna i spelen beskrivs som värre än i den verkliga världen, 
vilket konstruerar ett problem om bristen på jämställdhet i spelkulturen.   Stereotyperna menas 
som starkt förverkligad hos männen och att kvinnor inte har något att säga till om angående 

detta. Den sexistiska framställningen anses omöjlig att upphäva, och att det inte är någon idé 

att försöka ändra på de olika skildringarna av manliga och kvinnliga karaktärer.   

 

Under detta avsnitt sker ingen passivering eftersom  agenterna  är tydligt framställda, då det 
framgår att  spelkulturen  och  killar  är de som utgör själva  handlingen  för sammanhanget. Den 
aktiva  handlingen  är att kvinnan är  förminskad , vilket gör  kvinnan  till  mottagare. Det manliga 
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övertaget i industrin är ett återkommande ämne i artiklarna. De belyser det förtryckta 

sexistiska idealet hos kvinnliga karaktärer och den sorgliga framställningen av dem. 

Karaktärerna beskrivs som halvnakna, storbystade och finns till för att slås, luras och våldtas. 

Detta är ett sätt för männen att visa sin maktposition gentemot kvinnan, genom att framställa 

henne som endast ett sexobjekt. Med hjälp av radikalfeminismen kan detta tolkas som att det 

ena könet bibehåller sin maktposition, genom att inte blanda könen med varandra. Vilket är 

vad många spel idag gör genom att framställa kvinnor på ett sexistiskt sätt, eller utesluta dem 

helt från spelen (ErikssonZetterquist & Styhre 2007:41).  

 

7.2.2 Stereotypiska manliga karaktärer 

Under denna rubrik analyseras subtemat “stereotypiska manliga karaktärer” som berörs i 5 % 

av artiklarna, det är de tema som förekommer minst av samtliga teman. De artiklar som 

involveras under detta tema har visat en bild av att spel innehåller typiska manliga 

stereotyper.  

 

Det är inte ofta det talas om de stereotypiska manliga karaktärerna i spel trots att det är en 

betydande del i debatten, vilket kan bero på en spegling av verkligheten i spel. Män överlag 

är inte förtryckta i samhället, vilket gör att den stereotypiska framställningen i spel inte blir en 

ytterligare faktor för könsförtryck. Kvinnor däremot är förtryckta på flera plan i samhället, 

detta kan vara anledningen till att den sexistiska framställningen av kvinnliga karaktärer 

uppmärksammas mer i debatten än de stereotypiska manliga karaktärerna.  I de få artiklar där 
detta ämne faktiskt berörs beskrivs de manliga karaktärerna som mycket stereotypiska,  hårda 
och muskulösa män som ska leva upp till normen om manlighet. Den kvinnliga författaren till 

utdraget nedan beskriver dessa stereotyper.  
 

Trots att spelskaparna är unga och fräscha och borde ha någon slags aning om genus och 

feminism och sånt så befolkas fightingspelen fortfarande av de mest könsstereotypa figurer 

man kan tänka sig och allt går precis som vanligt ut på att döda eller ha ihjäl saker som 

hotar dem i mer eller mindre stor utsträckning. Killarna i spelen är fortfarande 80tals 

uberamacho, har sixpack på magen, jättekäkben, kostym eller linne och armybrallor, och 

buskiga ögonbryn. (060315 Aftonbladet) 
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Här vill författaren förmedla en modalitet om att även manliga karaktärer har en 

könsstereotypisk framställning i spel, män har inte alltid sexpack och jättekäkben som man 

beskriver i utdraget. Det berättas allmänt om manliga karaktärer i spel, men någon tydlig 

agent och  mottagare saknas. De manliga karaktärerna framställs utifrån de stereotyper och 
den myt om hur “riktiga” män ser ut, vilket är väldigt sprängande muskulösa med machostil. 

Dessa framställningar beskrivs i utdraget som typiskt 80talsaktiga men att de är till för att 

styrka den manlighet som anses vara överordnad än idag. I utdraget reproduceras en diskurs 

om spelskapares avsaknad av genustänk och även den diskursen om stereotypiska manliga 

karaktärer. Delamere och Shaws studie om den  sexistiska skildringen av kvinnor och män 
visar att gamers uppfattar de manliga karaktärerna som påtagligt hegemoniska med 

stereotypiska drag. Vissa ser männen i spel som hjältar, medan andra förstod att den 

orealistiska representationen av dem är till för att belysa en social maktposition, detta visar i 

sin tur ojämställdheten som ett problem (Delamere & Shaws 2010).  

 

Men även om dessa karaktärer bygger på förutfattade meningar och stereotyper är det så 

normen beskriver att männen “ska” vara, manliga egenskaper överdrivs och förenklas, och 

blir där med objektifierade. Den stereotypiska mannen ska vara macho, heroisk och tydligt 

representerad som överordnad, vilket speglar sig i TV och datorspelen som är tagna utifrån 

traditionella ideologier om manlighet (Jacobson et al 2004:78). Utdragen nedan är från en 

kvinnlig samt en manlig skribent som beskriver normen om den vita, heterosexuella mannen.  
 

Sällan får karaktärer som inte är vita heterosexuella män spela någon betydande roll, och 

om de är med faller de ofta inom ramen för unkna stereotyper. (201214 Svenska Dagbladet) 

 

Jag vågar nog påstå att jag aldrig blivit diskriminerad. Jag är man, vit och heterosexuell  tre 

attribut som betraktas som norm. (080714 Level7) 

 

Utdraget ovan visar även det på en tydlig skildring av verkligheten och här reproduceras en 

diskurs om den vita heterosexuella mannen. Det räcker inte att du är en man med stora 

muskler, utan när det talas om den överordnade mannen är det den vita västerländska mannen 

som är normen, vilket konstruerar ett problem om ojämställdhet även för män. Detta kan 

bekräfta den sanning om att det finns förväntningar om vad som anses förknippas med 

manlighet. Som man har du en fördel då du alltid anses vara överordnad kvinnan enligt 
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normen, men det finns även en norm för hur den manliga karaktären ska porträtteras för att 

belysa denna överordnad. I dessa citat visas  jag  som  agent, det visas däremot ingen  mottagare 
för någon  handling . Författaren framför en modalitet om att manlighet förknippas med vita, 
västerländska, heterosexuella män. Alla dessa stereotypiska manliga karaktärer är till viss del 

skapade utifrån de myter samhällets strukturer och medierna skapat, som myten om att det är 

typiskt manligt att vara tuff och muskulös  (Fiske 1997:121) . Men denna debatt glöms lätt 

bort, eftersom den sexistiska skildringen av kvinnliga karaktärer får en större plats i media.  

 

7.3 Gamers 

Det ämne som är mest förekommande i debatten om ojämställd i TV och datorspelskulturen 

har visat sig röra de som spelar spelen  gamers. Med gamers menas en person som relativt 

seriöst spelar bland annat TV och datorspel. Klyftan mellan könen inom spelvärlden och 

männens dominans har framkallat en fientlighet mot kvinnliga spelare, vilket många vill 

ändra på genom att lyfta fram problemet genom att tala om det.  

 

7.3.1 Dominansen hos manliga spelare  

Det pratas mycket om männens övertag inom gaming i debatten. Subtemat som analyseras 

under denna rubrik är “dominansen hos manliga spelare” och berördes i 15 % av artiklarna. 

Dessa artiklar innehåller attityder om att det manliga könet har dominansen inom gaming. En 

faktor som påstås utgöra en del av startskottet för denna debatt är att kvinnor inträder på 

något som har kallats för männens machofrizon  spelvärlden. En plats där männen alltid 

kunnat vara sig själva och inte behövt ta hänsyn till frågor gällande jämställdhet och kön, 

reaktionen mot detta beskrivs som våldsam och upprörande. I utdragen nedan beskriver 

skribenterna gamers reaktioner när deras spelkultur ifrågasätts. 
 

Manlig författare och skribent: “I Svenska Dagbladet jämför Marcus Priftis nördar med 

fotbollssupportrar och skriver att båda kulturerna är exempel på machofrizoner under attack. 

TVspel, rollspel och andra nördfenomen har varit platser där män kunnat strunta i den yttre 

världens krav på jämställdhet och delad föräldrapenning och när dessa sakta men säkert 

försvinner blir reaktionen våldsam”. (041014 Aftonbladet) 
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Kvinnlig spelutvecklare: “Det är en värld där mansdominansen inte har ifrågasatts tidigare. 

De har sett spelandet som sin tillflyktsort och nu håller folk på att sparka in den dörren och 

då blir vissa arga”. (181014 SVT Nyheter) 

 

Kvinnlig spelutvecklare: “För många är gamer en identitet. Det är deras liv, som ingen 

utifrån ska komma och peta i. Att slå tillbaka så mot kvinnor som kritiserar sexisen blir ett 

sätt att försvara sig. Det finns väl en rädsla för att deras spel ska förändras, och de själva 

tycker inte att spelen är sexistiska, säger hon”. (061114 ETC) 

 

Här konstrueras en diskurs om kritik mot den ifrågasatta mansdominansen i TV och 

datorspel.  Utdragen är berättande och saknar processer som aktiva  handlingar. Gamers  och 
män  beskrivs som  agenter  då de agerar när de blir ifrågasatta, men texterna saknar  mottagare. 
Spelvärlden beskrivs som ett sätt för männen att fly den yttre världens krav och förväntningar 

om ett mer jämställt samhälle, men när denna machofrizon ifrågasätts blir reaktionen från de 

som brukar den stark. Författarna använder sig av formuleringar som ska förmedla en 

modalitet om att den mansdominerade spelvärlden är under “ attack” och att ”nu håller folk på 
att  sparka  in den dörren”, där  folk är de som vill  förbättra  jämställdheten. De uttrycker sig om 
att spelvärlden  slår tillbaka  mot “kvinnor som kritiserar sexismen” som ett sätt att “försvara 
sig”.  Spelvärlden har länge varit förknippad med manlighet utan tydliga frågor kring 
jämställdhet och tidigare inte blivit ifrågasatt i samma grad, men i och med det visas 

ojämställdhet som ett problem tydligt i texten. Det är en spelvärld som nu är under  attack av 
kvinnor och män som kämpar för jämställdhet.  

 

Sen debatten slog igenom har många gamers riktat taggarna utåt, vilket kan vara ett försök att 

förmedla en sanning om att de inte tänker låta kvinnor inkluderas i deras frizon. Artiklarna 

har visat tydligt att hegemonin i diskursen om jämställdhet i spelvärlden ägs av männen som 

återigen anser den vara skapad  av och  för  män. Ytterligare här blir kombinationen och 
balansen av tvång och samtycke aktuellt. När majoriteten inte längre accepterar männen som 

överordnade i spelvärlden och hegemonin ifrågasätts sker en maktkamp (Gramsci 2009:75). I 

och med debatten försöker man bryta den rådande hegemonin och skapa en ny där kön inte 

har någon betydelse och där den manliga dominansen upphör.  
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7.3.2 Hatet mot kvinnliga gamers 

Under denna rubrik analyseras subtemat “hatet mot kvinnliga gamers”. Detta ämne inkluderar 

artiklar där hatet mot kvinnliga gamers lyfts fram. Temat berörs i 17 % av alla artiklar, vilket 

är det tema som efter “hotbilden mot kvinnor i spelbranschen” är det mest återkommande av 

alla teman.  

 

I artiklarna har det lyfts fram att det finns ett tydlig hat gentemot kvinnliga gamers. De har 

fått utstå kommentarer som  “förväntade du dig ett matlagnings och städningsspel?” när de 
har ifrågasatt våldet i spel och “kvinnor hör inte hemma i TV och datorspelsvärlden”.  I en 
spelvärld som överlag domineras av män har det visats vara svårt för kvinnor att ta plats. Det 

har även framkommit att kvinnliga spelare ständigt utsätts för näthat och mordhot, så illa att 

flera behövt fly sina hem. Många av de män som talar om jämställdhetsproblemet, menar att 

de inte tidigare har sett det eftersom de själva inte blivit utsatta för det. När hatet blivit 

tydligare blir det även tydligt att det finns en stor ovilja till förändring i spelvärlden. 

Konsekvensen av detta har resulterat i att kvinnliga gamers inte vågar identifiera sig som just 

det. Utdragen nedan är av kvinnliga skribenter som beskriver den rädsla som kvinnliga 

gamers upplever.  
 

Man säger att micken är trasig, eller att headsettet är trasigt. Man vill helst hålla en låg 

profil, ha ett nick som inte är tjejigt och har man det så går de in och börjar skriva dumma 

kommentarer, börjar skrika gå till köket och gör mig en macka. (211014 Metro) 

 

Det har gått så långt att kvinnor som spelar online låtsas vara män för att de är rädda att bli 

påhoppade, på grund av sitt kön. (230214 Aftonbladet) 

 

Gatekeepers som stöter bort spelare som inte är välkomna in i gruppen gör att tjejer ibland 

låtsas vara killar eller spelar könlöst, eller helt enkelt backar och drar sig ur onlinegaming 

och communitys. Istället spelar de hemma i sin enskildhet och illusionen om att tjejer inte 

gillar TV och datorspel upprätthålls. (261113 Fria Tidningen) 

 

I dessa utdrag reproduceras en diskurs om rädslan hos kvinnliga gamers. I flera artiklar i 

studien framgår det att kvinnliga gamers inte känner sig välkomna i spelvärlden och att de 

heller inte är det.  Utdragen ovan bevittnar det hat som kvinnliga gamers får utstå och 
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författarna förmedlar en modalitet om att kvinnor inte längre vågar visa sin könsidentitet i 

dessa kretsar, vilket konstruerar ett problem om ojämställdhet i texten. Till exempel nyttjar 

dessa motståndare typiska könsstereotyper om att en kvinna ska hålla sig i köket  och “göra en 
macka”. Det beskrivs även  att vara en gamer med ett nickname som är typiskt kvinnligt, är att 
skjuta sig själv i foten. Det som männen kan vilja förmedla genom att utsätta kvinnor för detta 

hat, är en rädsla som ska stöta bort dem själva från att vilja vara en del i spelvärlden. Om 

kvinnor själva väljer att inte vilja inkluderas i diskursen, har män lyckats förmedlat en 

sanning om att de inte bör vilja vara där.  

 

Maktstrukturer i samhället kan ha en bidragande faktor till de könsförtryck som finns 

gentemot kvinnor. Ett exempel på detta är den fördom om att kvinnor inte kan spela eller vara 

bra på TV och datorspel. Anledningen till denna fördom kan vara den om att män förväntas 

“vara” inom ett visst område och kvinnor i ett annat, och spelvärlden tillhör den diskurs som 

är manligt förknippad. Det är ett tydligt isärhållande  mellan könen som innebär att könen inte 
ska blandas med varandra, vilket skapat en hierarki som gjort att mannen är överordnad 

kvinnan (ErikssonZetterquist & Styhre 2007:41). Isärhållningen blir större när kvinnor inte 

vågar identifiera sig som kvinnor i spelvärlden, och det fortsätter vara förknippat som manligt 

eftersom kvinnor till viss del utesluter sig själva. Jämställdhetsproblemet förstås inte som 

verkligt om inte alla parter accepterar det som ett problem. Attityden i många av artiklarna 

visar på ett “syns det inte så finns det inte”tänk gentemot jämställdhet i spelvärlden. Utdraget 

nedan är av en manlig skribent som beskriver att män inte ser jämställdhetsproblemet på 

samma sätt som kvinnor eftersom de inte påverkas av det.   
 

Utöver de direkta hatarna så finns såklart de "sköna snubbarna" som agerar utefter vad deras 

favorityoutubare (en skrikig man) har sagt. Det kan ju inte vara så farligt, min tjej känner 

sig inte alls objektifierad och hon är ditt och datt och samma tugg går runt runt igen. 

Kontentan är oftast att kvinnor överreagerar, att Sarkeesian egentligen bara är en 

gnällkärring och att separatistiska event för kvinnor är orsaken till sexism i spelvärlden, inte 

mäns ageranden inom spelkulturen. (180215 International Data Group) 

 

Här konstrueras en diskurs om jämställdhetsproblemet som obefintligt i TV och 

datorspelskulturen. Det visas en förminskning av jämställdhetsproblemet genom att kvinnorna 

som höjt sin röst framställs som överreagerande av  hatarna  och återigen visas detta “syns det 
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inte finns det inte”tänk.  Hatarna  använder sig av argument som “ min tjej känner sig inte alls 
objektifierad” och ser därmed inte allvaret i problemet. Modaliteten som förmedlas är att det 

inte är deras agerande som är grunden till sexismen i spelvärlden, utan menar att det är 

kvinnorna själva som står för separatismen.  

 

I de citat och utdrag som visats under detta avsnitt är  agenten/agenterna  passiverade. Det 
talas om  man ,  de,  hatarna ,  “sköna snubbar”  och  gatekeepers  som  handlar  på ett sätt som 
påverkar  mottagaren . De som dessa handlingar är riktade mot och som står som  mottagare är 
kvinnor ,  tjejer  och  de.  Detta visar på att mannen är den överordnade som styr kvinnan genom 
att förminska hennes röst som inte får någon betydelse. En  agent uttrycker sig även i en 
artikel att “kvinnliga gamers finns inte, de bara låtsas gilla spelen”. Vilket kan tyda ytterligare 

en förminskning av kvinnliga gamers, då denne menar att en kvinna inte kan uppskatta TV 

och datorspel på grund av att hon är just en kvinna.   
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8 Slutdiskussion 

Syftet för denna studie har varit att undersöka hur debatten kring ojämställdhet i spelvärlden 

ser ut i olika artiklar som berör ämnet, och som är publicerade på svenska rikstäckande 

nättidningar. Syftet har även varit att försöka se vilka underliggande orsaker som kan ha 

påverkat sättet man talar om detta. Resultaten visar är att debatten handlar om det ständiga 

förtryck som finns gentemot kvinnor, där fokus ligger på de som blir utsatta mer än på de som 

utsätter kvinnorna för detta. Även att majoriteten av de som ställer sig i vägen för 

jämställdheten, är det under den period som denna studie riktar in sig på, männen som 

engagerar sig mest i debatten. Mindre än hälften av alla författare var kvinnor, vilket kan ha 

att göra med att de inte till lika stor grad vågar ifrågasätta normen och de rådande 

samhällsstrukturerna. I grunden handlar debatten om att lyfta fram bilden om hur det är att 

vara kvinna i den nutida spelvärlden, även om en diskussion kring detta har funnits en längre 

tid är det först nu som den har eskalerat till något mycket större. Ojämställdheten i 

spelvärlden beskrivs av majoriteten som ett stort problem, som kommer att fortsätta nedför så 

länge könsidentiteten utgör en avgörande faktor för hur man behandlas.   

 

Den kvantitativa delen av studien visade att de mest förekommande ämnena i materialet är 

bilden av kvinnor som offer och spelbranschens ansvar i detta. Utifrån dessa ämnen är det den 

enorma hotbilden mot kvinnor i spelbranschen som det talas mest om. I den mer djupgående 

kvalitativa delen av studien har innebörden av resultaten tagits fram och vilka de 

underliggande orsakerna är. Det visas att dessa kvinnor i spelbranschen fått utstå grova hot 

och trakasserier på grund av att de ifrågasatt mansdominansen i spelvärlden. Även kvinnliga 

gamers har fått utstå ett hat riktat mot dem, för att inbitna gamers jämställer dessa med de 

kvinnor i spelbranschen som attackerat deras “machofrizon”. För männen handlar det om att 

bevara sin dominans, och är därmed inte villiga att släppa in kvinnor i sitt territorium utan att 

ta upp en kamp. Det är i den här kampen, mellan män och kvinnor i spelvärlden, som makten 

i de mediala sammanhangen har blivit tydlig. 

 

I analysen har olika diskurser identifierats som tillsammans utgör ett diskursnät för studien. 

Detta diskursnät visar en social praktik där debatten ständigt kommer vara pågående så länge 
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patriarkatet är det som formar samhällets strukturer. Denna politiska aspekt har satt mannen i 

maktposition och debatten kommer inte ändras så länge männen accepterar kvinnorna som 

underordnad. Det krävs att alla ser patriarkatet som ett problem för att se verkliga resultat vid 

frågor om förändring.  

 

Diskursen om bristen på engagemang hos spelbranschen säger emot diskursen om 

spelbranschens vilja att förbättra den rådande ojämställdheten, det finns alltså en avsaknad av 

genustänk som leder till att jämställdhetsproblemet i TVoch datorspelskulturen ses som 

obefintlig. Detta påstående om spelskaparnas avsaknad av genustänk förstärker det 

isärhållande som råder mellan könen och karaktärer kommer fortsättas framställas 

stereotypiskt. Kvinnor kommer fortsätta att framställas som sexualiserade objekt och känna 

rädsla på grund av deras könsidentitet, så länge den vita heterosexuella mannen ses som 

överordnad. 

 

Diskursen om ojämställdhet i TV och datorspelskulturen kan se ut som den gör på grund av 

att de patriarkala strukturerna som finns i samhället har speglat av sig i spelvärlden, det 

handlar om de normer som beskriver mannen som överordnad och kvinnan som underordnad. 

Männen har länge haft övertaget i spelvärlden och styrt över de attityder och förhållningssätt 

som bestämmer de normer som finns i samhället, vilket konstruerar en ohälsosam social 

relation mellan könen.  I diskursen om kritiken mot ifrågasättandet av mansdominansen, visas 
en motståndarsida till de utsatta kvinnorna i spelvärlden. Kvinnor i spelbranschen hotas och 

trakasseras på grund av denna ifrågasättning och kvinnliga gamers känner en rädsla för att 

visa sin könsidentitet i spelen, på grund av att de ständigt förtrycks. Männen har en tydlig 

maktposition och de ställer sig kritiska till att denna dominans ifrågasätts, eftersom 

spelvärlden enligt männen anses tillhöra dem. 

 

Det är alltså det patriarkala systemet som måste bekämpas för att komma till bukt med 

jämställdhetsproblemet i spelvärlden. Men även om debatten diskuteras mer nu än någonsin 

tidigare, organisationer uppkommit för att skapa jämställdhet i spelvärlden och att exempelvis 

EA Sports inkluderat damlag i sina FIFAspel, beskrivs  jämställdheten i spelvärlden av 
majoriteten som ett stort problem. Ett problem som kommer att fortsätta nedför så länge ens 

könsidentitet utgör en avgörande faktor för hur man behandlas.  Konsekvenserna som blir om 
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inte detta problem åtgärdas är att hotbilden mot kvinnor i spelbranschen kommer att finnas 

kvar, kvinnliga gamers kommer fortsätta att inte känna sig välkomna och denna 

mansdominerade spelkultur kommer att fortsätta anses vara det normala. Man kommer 

fortsätta tala på ett sätt som förtrycker kvinnan. 

 

8.1 Förslag till framtida forskning 

Ämnet om ansvar hos spelbranschen har varit ett av de mest återkommande när man talar om 

ojämställdhet i spelvärlden och organisationer har skapats för att kämpa för denna fråga. 

Eftersom de anses ha det största ansvaret gör de sig skyldiga till att göra en förändring. Med 

detta i åtanke, vore det av intresse att i en kommande studie undersöka hur spelföretagen 

kommunicerar frågan internt och externt, se hur och om de jobbar för att förbättra 

jämställdheten inom företaget och spelvärlden. Det skulle även vara av intresse att göra en 

studie som avser att undersöka  spelares  uppfattning av ojämställdheten i TV och 
datorspelskulturen, detta eftersom denna studie visat att mycket av hatet och hotet mot 

kvinnliga gamers och kvinnor i spelbranschen kommer från manliga gamers.   
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Bilaga 1: Variabler och variabelvärden 

Variabel 1: Publiceringssida 

● Nyhetstidningar på webben 

● Spelblogg 

● TV och datorspels community 

● Övriga webbsidor 

 

Med publiceringssida menas den typ av plattform som artikeln publicerats på. 

“Nyhetstidningar på webben” innefattar nätbaserade tidningar med fokus på nyheter. Med 

“spelblogg” menas bloggar som är inriktade på TV och/eller datorspel. “TV och datorspels 

community” innebär en mötesplats på nätet för TV och datorspelsintresserade och under 

“övriga webbsidor” finns de sidor som inte passar in på något av de ovanstående 

variabelvärdena. 

 

Variabel 2: Typ av artikel 

● Debatt 

● Krönika 

● Blogginlägg 

● Nyhetsinlägg 

● Intervju 

● Recension 

 

Typ av artikel beskriver vilken typ av text det är. Debatt, krönika, blogginlägg, nyhetsinlägg, 

intervju eller recension. 

 

Variabel 3: Författare 

● Manlig 

● Kvinnlig 

● Flera män och/eller kvinnor 

● Nämns ej 
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Variabeln och variabelvärdena beskriver vilken könstillhörighet författaren har.  

 

Variabel 4: Hur beskrivs jämställdhetsutvecklingen i artikeln? 

● Positivt, det går i rätt riktning 

● Negativt, men det ska bli en förändring 

● Negativt, det går nedför 

● Neutralt, bara beskrivande  

 

Denna variabel och dess variabelvärden beskriver hur artikeln beskriver 

jämställdhetsutvecklingen. “positivt, det går i rätt riktning” betyder att utvecklingen går i rätt 

riktning när det talas om det i artiklarna. “Negativt, men det ska bli en förändring” betyder att 

en negativ ton finns mot jämställdhetsutvecklingen, men att det finns en 

plan/projekt/organisation som jobbar för att förbättra situationen. “Negativt, det går nedför” 

menar att artikeln visar en ställning till att utvecklingen går i fel riktning. “Neutralt, bara 

beskrivande” betyder att artikeln inte visar någon åsikt gentemot jämställdhetsproblemet.  

 

Variabel 5: Vilket kön beskrivs som överordnat i artikeln? 

● Manligt 

● Kvinnligt 

● Inget 

 

Denna variabel och dess variabelvärden beskriver vilket kön som beskrivs som överordnat i 

artikeln. Om det kvinnliga könet beskrivs som underordnat har det manliga könet ansetts som 

överordnat. 

 

Variabel 6: Tema i artikel  

● Karaktärer 

● Gamers 

● Spelbranschen 

 

Denna variabel och dess variabelvärden beskriver vilket tema eller teman som artikeln haft 

fokus på.  Denna variabel har haft flervals alternativ, vilket innebär att varje artikel kan 
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innehålla fler svarsalternativ. 

 

Variabel 7: Teman om jämställdhet 

● Dominansen hos manliga spelare  

● Hatet mot kvinnliga gamers 

● Sexistiska framställningen av kvinnliga karaktärer 

● Stereotypiska manliga karaktärer 

● Hotbilden mot kvinnor i spelbranschen 

● Ansvaret hos spelbranschen 

 

Denna variabel beskriver vilket tema eller teman om jämställdhet som artikeln haft. Med 

“dominansen hos manliga spelare” betyder att det finns en tydlig bild av att de manliga 

spelarna har dominansen. “hatet mot kvinnliga gamers” betyder att det finns ett hat riktat mot 

kvinnliga spelare. Med den “sexistiska framställningen av kvinnliga karaktärer” menas att de 

kvinnliga karaktärerna i TV och datorspel framställs på ett sexistiskt sätt. Variabelvärdet 

“stereotypiska manliga karaktärer” innebär att artikeln har talat om den stereotypiska 

machoframställningen av manliga karaktärer. “hotbilden mot kvinnor i spelbranschen” menar 

att det har kunnat utläsas attityder i artikeln som säger att kvinnor i spelbranschen har en 

hotbild emot sig. “Ansvaret hos spelbranschen” betyder att artikeln menar att ett stort ansvar i 

jämställdhetsfrågan ligger hos spelbranschen. Även  denna variabel har haft flervals alternativ. 
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