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Abstract 
 
An ordinary gamer - a qualitative analysis of the treatment of women in CS:GO is an essay with the aim 

to examine the treatment of women who play CS:GO, and the influence of the response and to highlight 

the player interaction and communication in the game and its influence on the individual. With questions 

concerning treatment, the consequences of treatment and future interest in gaming and the gaming 

industry, the paper examines how a selection of women look at the treatment they receive in CS:GO. 

The essay also focuses on player interaction and communication in the game, and examines the 

importance of communication in the game, and the impact on the individual. 

 

To analyze the result, gender theories regarding femininity, masculinity, queer, gender hierarchy and 

patriarchal structures was used. The study was conducted with 10 qualitative interviews of girls aged 

14-24 years who play or have played CS:GO. The study also uses a more ethnographic method where I 

play the game to observe the communication, treatment and response at close range. 

 

The result show a broad picture of the response to that woman gets, and contains stories about the 

good, bad and neutral approach. The results also show that the treatment is something very subjective 

and different for all individuals. Furthermore, the results also shows patriarchal structures within the 

game and how men use power and violence in order to organize women. Regarding communication 

and play interaction, is it through interviews and observations clear that communication plays an 

important role in the game and affect the individual to either play better or worse depending on what 

type of response and treatment the player gets. 

 

Conclusions are that women that play CS:GO are treated in different ways, some take it more 

personally than other and some are affected bigger than other. Some women choose not to play the 

game or only play with friends while other choose to play with an anonymous profile and to distort 

their voice. 

 

 

Keywords: Feminism, Patriarchy, Communication, Treatment, Counter-Strike:Global Offensive, 

Women, Gaming, Gaming culture, Misogyny. 
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1. Inledning 

Spel och spelindustrin blir allt större i samhället och växer för var dag som går. Under år 2014 omsatte 

industrin i Sverige närmare nio miljarder kronor vilket är en ökning med 35% från föregående år. 

Dataspelsbranschens rapport visar även att var tionde människa på jorden någon gång har spelat en 

svenskt spel och under de senaste året har svenska spelutvecklare tagit mer plats inom branschen än 

någonsin (Dataspelsbranschen, 2015). Intresset för spel blir en allt större del av ungdomarnas vardag 

och allt fler tar del av spelkulturen. Statistik från 2012 från visar att 64% av Sveriges befolkning mellan 

16-64 spelar spel (Interactive Software Federation of Europe, 2012b), en siffra som sedan dess fortsätter 

att ökat. 

 

Ett av spelen som under det senaste året växt mycket är Counter-Strike:Global Offensive, hädanefter 

benämnt som CS:GO, ett populärt First Person Shooter-spel som utkom år 2012 som baseras på en 12 

år tidigare version av spelet (Counter-Strike Wiki, 2015). Spelet har under det senaste året gått från ett 

medelvärde på 105 695 spelare per månad (2014) till 304 240 spelare per månad (2015), vilket visar på 

den massiva ökning som har skett under det senaste året (Steam Charts, 2015). Spelet intresserar och 

engagerar allt fler unga och diskussioner och kommunikation gällande spelet sprider sig till allt fler 

digitala plattformer där ungdomarna tar del av den spelkultur som finns inom spelet. Samtidigt som man 

ser en positiv utveckling gällande spelets popularitet i samhället växer även en oroande del av kulturen 

inom spelet, en kultur som spinner vidare på det redan idag så etablerade näthat som finns på internet. 

 

Under de senaste åren har man kunnat följa en allvarlig trend kring näthat, och speciellt näthat riktat 

mot kvinnor, något som bland annat Uppdrag Granskning undersöker i sitt reportage Män som näthatar 

kvinnor (SVT, 2013). Även inom spelbranschen har vi sett påhopp mot kvinnor så som spelutvecklaren 

Zoe Quinn samt kulturkritikern Anita Sarkeesian och det som många refererar till som Gamergate. De 

båda individerna har ett flertal gånger fått utstå trakasserier och mord- samt våldtäktshot på grund av 

ryktesspridning kring personliga relationer samt åsiktsskillnader gällande industrin (Gamereactor, 

2014). Utöver dessa profiler inom industrin får även tjejer som spelar CS:GO ett negativt bemötande 

inom spelen, något som påverkar olika individer på olika sätt. 

 

För en allt mer växande industri, i Sverige såväl som i världen, som lägger stora resurser på att få fler 

tjejer att intressera sig för ämnet, sätter detta käppar i hjulen. Hur många som blir dåligt bemötta och 

utsätts för personliga påhopp kommer fortsätta spendera tid på spel och intressera sig för spelindustrin? 

Vem har egentligen ansvaret för kulturen inom spelen? Svaret på dessa frågor kan vi bara spekulera 

kring, men den här studien fördjupar hur ett urval av de som spelar tänker kring denna problematik. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket bemötande kvinnor som spelar CS:GO får, samt hur 

de påverkas av bemötandet samt belysa spelarinteraktion och kommunikation i spelet och dess påverkan 

på individen. 

 

För att kunna uppfylla studiens syfte ställs följande frågeställningar. Frågorna lyder: 

 Hur bemöts tjejer som spelar CS:GO? 

 Hur påverkas tjejer som spelar CS:GO av bemötandet de får? 

 Hur påverkas intresset för spel på grund av bemötandet? 

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel tas statistik gällande spelkulturen och vem som egentligen spelar upp. Jag går även in på 

kultur och spelkulturen som fenomen och vad det betyder för gruppen, samt bilden av kvinnliga spelar. 

Vidare går jag in mer fördjupat på spelet CS:GO och berättar om vad det är samt hur det fungerar. 

 

2.1 Spelkulturen 

Kultur är ett ord med många olika förklaringar. Raymond Williams föreslår att kultur kan betyda tre 

olika saker, där en förklaring lyder "A particular way of life, whether of people, a period or a group" 

(Williams, 1983 refererad i Storey, 2008:1). Förklaringen kan även tolkas som att kultur är hur en grupp 

människor grupperar och för sig i samhället. En grupp online kan även vara en gemenskap eller bilda en 

kultur och är något som blir mer och mer accepterat i samhället (Kozinets, 2010:7). När grupper av 

kulturens medlemmar regelbundet kommunicerar med varandra kan man istället kalla det för en 

gemenskap. Där utövar man vanligtvis regelbunden kontakt och det finns en bekantskap samt ett 

gemensamt intresse mellan medlemmarna vilket leder till en “vi-känsla” inom gruppen (Kozinets, 

2010:10). Detta kan även appliceras på spel. Spelkulturen består av grupper som utövar tv- dator- och 

andra former av interaktiva spel och bygger en samvaro kring utövandet och intresset (Spelkultur i 

Skåne, 2013). Vidare finns det olika sub-kulturer eller sub-gemenskaper inom spelkulturen, så som till 

exempel en specifik gemenskap med fokus på CS:GO. 

 

Idag spelar 62% av alla mellan 16-64 år spel, av dem är 47% tjejer. Av alla som spelar anger 15% att de 

spelar Online Multiplayer vilket är kategorin som CS:GO ingår inom. Av dessa är 47% män i åldern 16-

34 medan endast 15% utgör kvinnor i samma ålder (Interactive Software Federation of Europe, 2012b). 

Vidare vet man inte hur många av dessa som spelar specifikt CS:GO och heller inte könsfördelningen 

inom spelet. Något som dock är tydligt är att spelkulturen generellt blir allt mer jämnt könsfördelad men 

att det inom vissa spelgenrer fortfarande är obalans, där män ligger över i genren Online Multiplayer. 
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Female gamers have always existed, moving silently amongst the community, taking shelter behind 

genderless nicknames for fear of segregation, or ridicule, but in more recent years they shed their 

collective disguises, stepped forward to be counted, and demanded to be heard. Websites dedicated 

to female gamers began popping up on the Internet and women gamers began counteracting the 

commonly held stereotypical view that says "But girls don't like video games or computers".   

- Vangie 'Aurora' Beal ["When Girls Play", Insert Coin Mazagine, September 2001 

 

Man har i många år pratat om att även tjejer spelar spel och försökt förändra bilden av spelkulturen som 

en till stor del mansdominerad kultur. Statistiken visar att det inte bara är i Sverige, utan generellt i 

Europa, som balansen mellan könen börjar utjämnas inom spelkulturen (Interactive Software Federation 

of Europe, 2012a), något som har varit aktuellt i samhället i många år enligt statistik från Harrison och 

Lundmark (2003). Dock verkar bilden av spelkulturen som en mansdominerad kultur fortfarande sitta 

kvar i samhället då det än idag inte är norm eller anses som vanligt att tjejer spelar spel. 

 

2.2 Vad är CS:GO? 

Counter-Strike: Global Offensive är ett lagbaserat First Person Shooter spel som baseras på spelet 

Counter-Strike. Counter-Strike lanserades år 1999 som en mod (se bilaga 5) till spelet Half-Life. Sedan 

dess har spelet gått igenom många stora utvecklingar och stadier, bland annat versioner som 1.6 och 

Source för att år 2012 lanseras i en ny version som kom att heta Global Offensive (Counter-Strike Blog, 

2015). 

 

CS:GO är som tidigare nämnt ett FPS-spel vilket innebär att du spelar ur perspektivet som första person, 

så som människan ser i verkligheten. Spelet fungerar så att du spelar fem personer mot fem, där ett lag 

består av Terrorister och det andra av Counter-terrorister. Spelet går ut på att antingen eliminera 

motståndarna eller spränga bomben respektive desarmera bomben. En runda är mellan 1.45 - 2 minuter 

och en match består av 15 rundor, efter det byter man sida. Det lag som först når 16 rundor vinner 

matchen (Sveriges radio, 2015). 

 

2.2.1 Spelets uppbyggnad 

I spelet har du möjlighet att spela med vapen och utrustning samt även välja karta och spellägen. Som 

spelare får du i början av varje runda en viss summa pengar att spendera på utrustning. Det finns bland 

annat olika pistoler, gevär, granater och annan utrustning så som väst och hjälm för skydd (Counter-

Strike Wiki, 2015). 

 

Spelet har många olika spellägen, dessa listas nedan med en kort beskrivning. 
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Classic: Competetive 

Den klassiska spelversionen som gjorde Counter-Strike berömd. Köa och gå med i en 5v5 best-of-30 

match. Här används standardregler för Counter-Strike och du spelar på de klassiska kartorna. Du kan 

antingen gå med i matchen själv eller bilda ett eget lag och spela tillsammans mot andra. 

 

Classic: Casual 

Detta spelläge är för den som vill spela lite Counter-Strike, men inte vill binda sig till en hel match. Hitta 

en avslappnad match och spela i din egen takt. I Casual läge får spelarna automatiskt skyddsvästar och 

defusal kit. I Casual är lagen större och spelas ofta som uppvärmning inför att spela Competetive. 

 

Demolition 

I demolition turas spelarna om att attackera och försvara en enda bombplats i en serie kartor avsedda för 

snabba spel. Spelare blir automatiskt tilldelade vapen i början av varje runda, och avancerar genom en 

sekvens av skjutvapen när de lyckas döda någon. 

 

Arms Race 

Arms Race är ett spelläge med pistol-progression och omedelbar respawning och massor av närstrid. 

Spelare får nya vapen direkt efter att ha dödat något och på så sätt arbetar sig de igenom varje vapen i 

spelet. Få en kill med den slutliga vapnet, en gyllene kniv och vinn matchen. 

 

2.3 Voice over Internet Protocol  

Voice over Internet Protocol (VOIP) är ett samlingsnamn för ett antal olika tjänster som alla går ut på 

att möjliggöra samtal över internet. Det finns ingen svensk motsvarighet för ordet, men en engelsk 

definition lyder:  

 

Voice over Internet protocol: a technology or set of standards for delivery of telephone calls and 

other voice communications over the Internet, involving conversion of analog voice signals to 

digital form (Dictionary.com, 2016). 

 

VOIP används ofta som ett samlingsnamn för program som Skype och Teamspeak (se bilaga 5). Skype 

låter dig som användare ringa upp, eller bli uppringd, och tala med en eller flera personer. Teamspeak 

skiljer sig något då det istället är en server som du kopplar upp din klient till där du då får tillgång till 

olika kanaler som kan användas för att prata med andra. Programmen ger möjligheten att kommunicera 

enskilt eller i grupp. Många spel har även den här typen av funktion inbyggd i spelet. Det skapar 

möjligheten att enkelt kommunicera med lagkamrater direkt i spelet för användaren. I CS:GO finns 

denna funktion vilket möjliggör att du i spelet kan kommunicera med dina lagkompisar via mikrofon 

även om ni inte känner varandra eller har möjlighet att använda program så som Skype eller Teamspeak. 
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3. Tidigare forskning och teori 

I detta kapitel tas tidigare forskning samt uppsatsens teoretiska perspektiv upp. Vid eftersökning av 

tidigare forskning inom samma och liknande områden som denna studie har jag hittat två uppsatser samt 

en avhandling och en vetenskaplig artikel som passar in. Intressant att notera är att det finns få uppsatser 

med fokus på just Counter-Strike, samt ännu färre som tittar på användarproblematik i spelet så som 

bemötande, utveckling och hat. De uppsatser som finns är så gamla som från 2003-2005, då spelet sedan 

dess vuxit enormt utan att fler uppsatser skrivits, anser jag att det är ett intressant område att undersöka. 

Ingen uppsats kan hittas som fokuserar specifikt på CS:GO. 

 

Gällande teorier behandlas genusteorier som berör femininitet, maskulinitet, könsmaktsordningen och 

patriarkatet, queer och heteronormativitet samt representation. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Misogyni i gamingkultur av Christian Vikström är en uppsats som studerar näthat och kvinnohat inom 

spelkulturen (2015). Den baseras delvis på Teun A. van Dijk's (1992) teori om att en dominant grupp 

producerar social dominans över den underlägsna gruppen genom språkval. Den rör ämnet näthat och 

har många relevanta teorier och slutsatser som denna uppsats kan ta del av för att fördjupas inom 

området. Resultatet visar att många använder sig av subtila strategier och att det är mer vanligt att man 

använder sig av mer extremt bemötande och direkta strategier på internet då det är en mer avskild miljö 

(Vikström, 2015). De relevanta teorierna är främst en vetenskaplig artikel av Jennifer Jenson och 

Suzanne de Castell som lyfter frågan om kvinnors utrymme i en mansdominerad kultur (Jenson och de 

Castell, 2013), mer om den samt koppling till denna uppsats hittas i senare del av detta kapitel. I sin 

uppsats lyfter Christian även Sylvia Walbys teori om patriarkala strukturer som även är intressant i 

denna uppsats, även Walbys teorier går jag igenom mer senare i detta kapitel. 

  

Masteruppsatsen In computer veritas av Andreea Florentina Jonsson tar upp och undersöker beteende 

och bemötande inom spelet, och vad som får spelarna att bete sig illa mot varandra. Resultatet visar att 

spelare som hamnar i en aggressiv situationer antingen väljer att avlägsna sig från situationen eller att 

agera likadant tillbaka (Florentina Jonsson, 2015). Om än med en annan metod och spel så liknar denna 

studie min egen, och på så vis kan den ge mig intressanta perspektiv och visar på en bredd inom 

problematiken inom spelkulturen. Uppsatsen tar upp intressanta teorier så som John Sulers teori gällande 

onlinebeteende och hur vi på internet har lättare att säga vad vi tycker vilket kan resultera i ett illa 

beteende, eftersom vi inte känner oss kopplade till det övriga samhället samt ej känner oss tvingade att 

ta de konsekvenser som blir av ens handlingar. 
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Avhandlingen Den allvarsamma leken, skriven av Peder Stenberg som genom etnografiska 

observationer undersöker livet i den virtuella världen World of Warcraft. Avhandlingen tittar även på 

spelets skildring av genus och de olika könen och hur de representeras i spelet (Stenberg, 2011). Med 

en djup analys av spelet med hjälp av etnografisk observation har denna avhandling gett mig nya 

perspektiv på metoden och hur den kan användas på bästa sätt, samt olika problem som jag kan dra 

lärdom av i min metod. 

 

Jennifer Jenson och Suzanne de Castell tar i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Curriculum 

Theorizing från novemer 2013 upp kvinnors utrymme i en kultur som är maskuliniserad, vilket bättre 

förklarar hur spelkulturen ser ut. Den tittar även på i vilka förhållanden som kvinnor befinner sig i inom 

kulturen, vilket de beskriver som ett utanförskap och som marginella subjekt i spelindustrin samt som 

sexualiserade objekt i underhållningsindustrin. Texten går även in på tydliga exempel på hur kvinnor 

blivit behandlade samt åtaganden och strategier för att motverka diskrimineringen som tagits av privata 

aktivister (Jenson och de Castell, 2013). En av de viktigaste punkterna som Jenson och Suzanne enligt 

mig lyfter är i samband med kampanjen #1reasonwhy, vilket var en Twitter-kampanj där kvinnor 

twittrade anledningar till varför de ej fanns fler kvinnor inom industrin. Flertalet texter med personliga 

historier om sexuella påhopp samt kvinnohat delades. Gensvaret blev bland annat män som ansåg att 

kvinnor inte var psykiskt starka nog att jobba inom branschen om de inte klarade den jargong som fanns. 

Det framfördes bland annat med kommentarer om efterfrågan på bevis gällande bemötandet och 

kommentarer som “pull up your socks and quit moaning” (Jenson och de Castell, 2013:74) som visade 

på ett ställningstagande där man anser att kvinnorna skulle ignorera kommentarerna och gå vidare. 

 

3.2 Genusteori 

Här beskrivs uppsatsens teoretiska grund i form av genusteori som fokuserar på femininitet, 

maskulinitet, könsmaktsordningen och patriarkatet, queer och heteronormativitet. 

 

Anja Hirdman beskriver i sin avhandling “Tilltalande bilder” att för att vi ska förstå hur genus formas 

måste vi sätta begreppen maskulinitet och femininitet i förhållande till varandra och studera den 

könsmaktsordning som uppstår och vad denna relation ger uttryck för. I detta kapitel går jag mer in på 

detta samt kopplingen till min uppsats. Mina frågeställningar kring bemötandet tjejer får i spel kan 

tänkas grunda sig i ett gammalt synsätt på femininitet och maskulinitet samt tanken om att tjejer inte 

spelar spel. Hirdman lyfter intressanta delar av genusteorin och genusforskningen kring människans 

sociala och genetiska kön samt hur medier i olika bemärkelser förmedlar dessa budskap till sin publik 

(Hirdman, 2001:8). I Hirdmans fall handlar det om tidningar men det kan appliceras på andra medier 

också så som TV eller i detta fall spel. 
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3.2.1 Genus och kön 

“Man föds inte till kvinna, man blir det” är en ofta citerad mening som formulerades redan på 1940-talet 

av den franske filosofen Simone de Beauvoir som tydligt visar vad detta kapitel vill förmedla: att en 

persons könstillhörighet inte är något vi föds till utan något som formas utefter samhället (Fagerström 

och Nilson, 2008:7). Denna uppsats fokuserar på frågor som är centrerade kring kvinnor i en 

mansdominerad kultur, eller vad som anses vara en mansdominerad kultur. I uppsatsen ifrågasätts 

anledningen till varför kvinnor bemöts på det sättet de gör när de spelar spel, och genom det blir det 

teoretiska perspektivet gällande genus och könstillhörighet aktuellt för att problematisera och ifrågasätta 

synen på kvinnors plats inom spelkulturen. 

 

Genusforskare menar att kön är något som konstrueras socialt och kulturellt vilket skiljer sig från 

uppfattningen om att kön är något som är en gång för alla givet och med det förutsägbart och 

oföränderligt. I vetenskapliga sammanhang använder man därför idag ordet genus istället för kön för att 

skilja på de olika begreppen. “Kön” är med detta biologiskt medan “genus” är socialt och kulturellt. För 

att ta det ett steg längre använder man sig även av begreppen “femininitet” och “maskulinitet” istället 

för “kvinnligt” och “manligt”. Dessa uttryck kan även kopplas till könsroller där det anses finnas 

självklara egenskaper hos män och kvinnor, såsom att det skulle vara typiskt “kvinnligt” att gilla smink 

och mode medan det är “manligt” att vara intresserad av sport och bilar. I denna uppsats kan det istället 

kopplas till synen på spel och att spel är något mer maskulint, och då speciellt krigsspel eller den typen 

av spel som CS:GO går inom. Egenskaper som dessa är istället socialt och kulturellt inlärda och sitter 

inte i människans biologiska gener, enligt socialteorin är det primärt i de tidiga åren av vår uppväxt som 

vi lär oss hur vi ska bete oss till hänsyn av vårt kön, vad som är lämpligt att göra och tycka om, och inte 

(Walby, 1990:91).  

 

Kvinnor är inte alltid intresserade av smink och män är inte alltid intresserade av sport, istället är det 

ofta intressen som vi uppmuntras av samhället att ha. Från ett feministiskt perspektiv är det inte en 

tillfällighet att tjejer och killar uppmuntras till olika saker av samhället, och speciellt inte att killar 

uppmuntras till att bli starka, självständiga och initiativrika medan tjejer uppmuntras till motsatsen 

(Fagerström och Nilson, 2008:7). Genusteoretiker Judith Butler lanserade tanken om kön som 

performativt, vilket handlar om handlingsaspekten hos olika språkliga yttranden, där hon menar att vi 

förenklat uttryckt, redan från att vi föds och blir identifierade som pojke eller flicka lär oss agera vårt 

kön. Vi lär oss snabbt att agera utefter samhällets regler gällande vad det är att vara kvinna respektive 

man (Fagerström och Nilson, 2008:16). Radikalfeminismen anser även att det inte bara handlar om 

intressen, utan även könsmaktsordningen och synsättet man har på män som överlägsna, och att kvinnor 

lär sig leva utefter det i tidig ålder (Walby, 1990:3). Det feministiska perspektivet anser att allt detta 

ingår i en grundläggande princip för en maktordning, som i detta fall är könsmaktsordningen 

(Fagerström och Nilson, 2008:7). På så sätt är spel något som alla kan utöva och ha som intresse, istället 
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handlar det om vem i samhället som blir uppmanad till att spela spel, samt vem som blir uppmanad att 

spela vilken typ av spel. Intressant här är skillnaden i vem som spelar vilka spel. Som vi tidigare sett är 

könsfördelningen inom spel jämnt fördelad, dock inte inom vissa typer av genrer så som krigsspel, 

Online multiplayer samt andra (Interactive Software Federation of Europe, 2012b). 

 

3.2.2 Patriarkatet och könsmaktsordningen 

Könsmaktsordningen syftar på en teoribildning där hypotesen är att män som grupp är överordnade 

kvinnor som grupp. Könsmaktsordningen anses i genusforskning vara organiserande för hela samhället 

och ger oss förutfattade meningar om de olika könen, vilket påverkar oss i alla samhällets nivåer. Genom 

att analysera samhället med detta tillvägagångssätt visas hur genusperspektivet är med och synliggör de 

mönster som tillsammans utgör den maktrelation som finns mellan män och kvinnor i samhället 

(Fagerström och Nilson, 2008:7f). Genusbegreppen och hur de föreställningar vi har om femininitet och 

maskulinitet skapas är ytterst relevant med koppling till makt. Genus och makt är nära sammankopplat 

och utan maktperspektiv är det svårt att utföra genusforskning. Ämnen som utbildning, yrke och lön är 

direkt kopplade till makt och inflytande i samhället och är även hett diskuterade ämnen inom 

genusdebatten (Fagerström och Nilson, 2008:12). Genom att detta påverkar bilden vi har på oss själva 

samt kvinnor och män i samhället blir det aktuellt i uppsatsen. 

 

Könsmaktsordningen kommer ursprungligen från patriarkatet. Patriarkatet är ett samhällssystem där 

män har den primära makten och majoriteten av de ledande posterna i samhället. Den manliga 

dominansen ses som en av de mest grundläggande och svåråtkomliga maktordningarna i vårt samhälle. 

Detta innebär bland annat att kvinnor, i dagens samhälle med patriarkatet och den könsordning vi har, 

lär sig leva i en syn på sig själv som underlägsna män (Tollin och Törnqvist, 2014:61). 

Radikalfeminismen anser även att detta handlar om annat än utbildning och yrke som kan anses vara 

tydliga maktförhållanden i samhället. Det handlar även om vem som avbryter vem i diskussioner, vem 

som gör vilka hussysslor och vad man tillåts göra i ett förhållande (Walby, 1990:3).   

 

Patriarkatet genomsyrar samhällets alla nivåer och finns inom områden som klass, etnicitet och 

sexualitet. Kate Millett menar att underordningen av kvinnor naturliggörs genom en ideologi om 

obligatorisk heterosexualitet och könsskillnad. Patriarkatet struktureras med detta efter en särskiljande 

könsideologi, men det handlar inte bara om en heterosexuell norm utan även om förekomsten av 

sexualiserat våld som utför en central del i kvinnoförtrycket. Våldet i samhället begränsar kvinnors liv, 

även om man inte utsätts för det direkt. Det kan handla om valet av väg hem på kvällen eller valet av 

kläder vilket är indirekta konsekvenser av det sexualiserade våldet och den maktordning som finns i 

samhället. Detta gör att kvinnors handlingsfrihet begränsas medan mäns fördelar gentemot kvinnor ökar 

på grund av våldet som existerar i samhället, detta påverkar alla män, även de som inte själv hotar eller 

slår (Walby, 1990:62).  Det sexualiserade våldet varierar, men det som är konstant är att kvinnor blir 



11 

 

kränkta som kvinnor och för sin könstillhörighet. Inom radikalfeminismen anser man här att denna 

problematik i samhället inte är något som kan förändras genom att avskaffa fördomar eller öka kvinnor 

på maktpositioner i samhället, utan en strukturell ändring måste ske från grunden och hela synsättet på 

män och kvinnor behöver förändras (Tollin och Törnqvist, 2014:64f). 

 

Genom att könsmaktsordningen och patriarkatet verkar i samhället skapas normer och en bild av kvinnor 

och män där män är överordnade, och som nämns ovan genomsyrar det alla samhällets nivåer. På så sätt 

finns det även undermedvetet när vi gör saker som inte tydligt kopplas, så som att spela spel. I spelet 

kan det handla om vem man lyssnar på när det gäller taktiker, vem som är ledaren i gruppen, eller hur 

man som tjej väljer att bygga en identitet ifall man fått utså trakasserier. 

 

3.2.3 Patriarkala strukturer 

Precis som Tollin och Törnqvist så anser Sylvia Walby, vilket hon belyser i sin bok Theorizing 

Patriarchy, att patriarkatet är ett system av sociala strukturer där män dominerar, förtrycker och utnyttjar 

kvinnor. Sylvia ser på det som en manlig samhällsdominans där patriarkalt förtryck utgörs av sex 

underliggande kategorier. 

 

Den första kategorin utgör patriarkala produktionsförhållanden i hushållet. Hem och hushållssysslor 

förväntas förr primärt tas hand om av kvinnorna i hemmet, då de inte hade något jobb vilket i sin tur 

utnyttjades av männen. I det moderna samhället har detta allt eftersom försvunnit i praktiken men tanken 

kring att kvinnor har en speciell plats i hemmet och samhället finns fortfarande kvar. 

 

Den andra strukturen tar upp patriarkala relationer på en ekonomisk nivå. Där handlar det istället om hur 

kvinnor exkluderas från bättre arbeten och möjligheter och segregeras istället till sämre jobb som inte 

anses vara lika ansträngande arbetsmässigt. En mer modern syn på detta är dagens problematik kring 

löneskillnader mellan könen i likvärdiga arbeten. En annan koppling kan göras till spelbranschen för 

kvinnor (och andra minoriteter) som vill arbeta med att främja utvecklingen av inkluderande spel. 

 

Staten är patriarkal vilket främjar männen och dem som gynnas av patriarkatet, detta genom att staten 

är partisk mot patriarkala intressen. Om man ser på det i mer modern aspekt kan det handla om kvinnors 

rätt att bestämma över sin egen kropp i form av abort, införandet av en samtyckeslag, eller åter igen 

frågan om jämställda löneförhållanden. 

 

Den fjärde strukturen berör manligt våld. Även om inte alla män utövar våld är det något som alla män 

påverkas av i form av kvinnors rädsla för våld och konsekvenser som kvinnor får av det. Våldet anses 

vara systematiskt tolererat och legaliserat av staten då ingripande endast sker i exceptionella fall så som 
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våldtäkt, kvinnomisshandel och sexuella trakasserier. I denna studie är det ytterst aktuellt då manligt, 

och främst sexualiserat våld är något som används inom spelkulturen för att förminska kvinnor och deras 

plats inom spelkulturen. 

 

Patriarkatets relation till sexualitet är den femte strukturen. Enligt Walby består den av en syn på 

obligatorisk heterosexualitet och en sexuell dubbelmoral där män har större sexuella privilegier som de 

förfogar över samt att de innehar rätten att diskutera kvinnors sexliv eller att ifrågasätta deras motiv och 

moral utifrån sexuella antaganden.  

 

Den sista strukturen är patriarkala kulturella institutioner där man fokuserar på hur en kvinna ska 

uppföra sig, framstå och vara inom vissa kulturella sammanhang som religion, utbildning och media 

(Walby, 1990:20f). Detta kan även kopplas till hur kvinnor framställs av den dominerande gruppen i ett 

samhälle eller en kultur. Det kan till exempel handla om hur kvinnor kan framställas som sexuella objekt 

i spel och på spelmässor (Jenson och de Castell, 2013) eller i film och reklam där det främsta syftet är 

att uppfylla den patriarkala bilden av en kvinna som objekt. Detta kan även kopplas till normer och den 

bild samhället, genom patriarkala strukturer, skapar kring kvinnor. Intressant att reflektera över här är 

att hur vi människor agerar utifrån oss själva, och hur kvinnor ofta sätter sig i en andrahandsposition 

gentemot män. Det kan handla om att man värderas olika beroende på kön, och hur kvinnor får höra att 

deras åsikter och idéer inte värderas likvärdigt. Det kan kopplas till hur man betonar att vara kvinnlig 

gamer eller “bra för att vara tjej” och hur man då även bygger vidare på den binära oppositionen kring 

kön i gamingkulturen. 

 

3.2.4 Normer, queer och heteronormativitet 

Queer är ett begrepp vilket det finns många olika förklaringar till beroende på i vilken kontext det 

används i. Det som dock är gemensamt för alla är att queer handlar om brottet mot normen. Begreppet 

queer används främst i samband när man pratar om brottet mot sexuella normer, strukturer och 

identiteter (Ambjörnsson, 2006: 8f). Enligt Ambjörnsson ska man inte se queerteorin som en enda 

teoribildning, utan istället som ett antal olika perspektiv på identitet, samhället och kultur. Det som alla 

dock har gemensamt är intresset för föreställningar om normalitet och avvikelser. Queerteori handlar 

om processen av normalisering och då specifikt kring genus och sexualitet, och man pratar oftast om 

den normerande heterosexualiteten. I queerteorin utgår man från, till skillnad från tidigare forskning 

inom området, att heterosexualiteten är historiskt, kulturellt och socialt skapad (Ambjörnsson, 2006:51).  

 

Då queer som begrepp handlar om brottet mot normen kan det även kopplas till spelkulturen och de 

normbrytande som sker inom kulturen och communityn. Vissa delar av spelkulturen, eller sub-kulturer, 

är mer maskuliniserade än andra, en av dem är communityn som skapats kring CS:GO. Med en majoritet 

män som spelar den genren av spel finns en maskuliniserad syn på kulturen, och normer kring utövarna 
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av kulturen har skapats. Detta bryts då tjejer, som utövar kulturen på ett mer feminint sätt bryter sig in 

och deltar i kulturen. Det intressanta i det hela är ifall detta skapar en sorts kulturkrock där killar 

förväntar sig se en viss typ av utövare inom kulturen, då främst killar eller maskulina tjejer, och hur det 

kan krocka med killarnas bild av tjejer och kulturen. Vad är förväntningarna och normen inom kulturen 

gällande kvinnliga utövare? Krävs det att man ska ha ett mer maskulint utövande för att kunna delta i 

kulturen? 

 

3.3 Representation 

Om en samhällsgrupp i medier inte syns, trivaliseras eller fördöms, anser Gerbner att det handlar om 

“symbolisk utplåning” vilket är något som Gaye Tuchman ansåg att kvinnorna i amerikanska medier 

blev utsatta för på 70-talet. I dagens samhälle och medier finns det fler kvinnor, så problematiken är 

idag inte samma som den en gång var, men kvarstår fortfarande. Istället har en stereotyp bild av kvinnor 

i medier bildats genom plats, position och klädsel, något som förmedlas till mottagarna och påverkar 

vår samhällsbild (Edström, 2006: 39f).  

 

Problem med vår samhällsbild kan dock uppstå när medias rapportering kring samhället inte stämmer 

överens med den faktiska verkligheten (Pollack, 2001:50f). Ett gott exempel på detta är 

datorspelsindustrin och de spel som produceras idag. Få kvinnor finns representerade som karaktärer i 

spel, speciellt som spelbara karaktärer. De kvinnor som väl finns i spelen representerar inte den sanna 

bilden av kvinnor i dagens samhälle utan har ofta en sexualiserad syn på kvinnor. Med onormala 

proportioner av kvinnokroppen och väldigt avslöjande kläder får man som spelanvändare en snedvriden 

bild av vad kvinnor är och hur de ska behandlas, vilket i sin tur påverkar alla som spelar och deras 

bemötande och syn på kvinnor i samhället i stort. 

 

Med denna problematik uppstår även frågor. På vilka grunder produceras dessa karaktärer? Finns denna 

sanning i vårt samhälle och är det därför karaktärerna tas fram på detta sätt, eller är det i sin tur så att vi 

påverkas av spelen och ser karaktärerna som förebilder för hur samhället ska vara. De spelutvecklare 

som väljer att ha en mer representerad och sann bild av kvinnor, men även andra samhällsgrupper, har 

fått utstå hat och hot från spelsamhället för att de inte håller sig till den norm som uppstått kring 

spelkaraktärerna, detta är bland annat något som Jennifer Helper, utvecklaren av Dragon Age: Inquisiton 

fått utstå (GTFO, 2015). Hur har det gått så långt att spel inte kan visa en representerad bild av samhället 

utan att det uppstår kritik som övergår till trakasserier? 
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4. Material och metod 

I detta kapitel tar jag upp fördjupad information om det material jag använt mig av i analysen, mina 

tillvägagångssätt samt den metod jag använt mig av. En fördjupad beskrivning av metod, urval samt 

metoddiskussion hittar du bland annat i detta kapitel. 

 

4.1 Material och avgränsningar 

För att avgränsa studien är den inriktat på ett specifikt spel, CS:GO, och undersöker specifikt bemötandet 

av tjejer för att ytterligare avgränsas. Då studien syftar till att undersöka hur tjejer uppfattar det 

bemötandet de får och inte hur killar anser att de bemöter tjejer, är en avgränsning där endast tjejer 

intervjuas relevant för studien. 

 

Materialet för studien kommer ifrån de intervjuer samt de etnografiska observationer som gjorts. 

Intervjun är en halvstrukturerad intervju som fokuserar på specifika teman. Intervjuerna skedde med en 

blandning av tjejer som spelar CS:GO. För att nå ut till dessa personer efterfrågade jag respondenter i 

facebookgruppen “Counter-Strike Global Offensive (Sverige)”, vilket vid tillfället var den största 

generella CS:GO gruppen på Facebook. Se bilaga 2 för brev vid eftersökning av respondenter, samt 

bilaga 3 för brev till de personer som visat intresse för att delta. 

 

Den andra delen av analysmaterialet kommer från de etnografiska observationer som gjorts genom att 

själv spela spelet och analysera vad som kommuniceras till mig och i laget. Vad gäller mängd så består 

materialet av 10 intervjuer och 5 CS:GO-matcher som utgör de etnografiska observationerna. 

 

4.2 Kvalitativ intervju 

Intervju är en av de mest använda metoderna för datainsamling vid kvalitativa undersökningar (Hartman, 

2004:281). Syftet med intervju som metod är att studera personers uppfattningar och upplevelser om ett 

fenomen och genom det erhålla information om deras erfarenhet och få en förståelse av den studerade 

frågan (Larsson, 2010:56). Vid kvalitativa undersökningar använder man sig ofta av halvstrukturerade 

intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer har en hög grad av standardisering men en lägre grad av 

strukturering. Detta betyder att frågorna i intervjun ska ställas i en viss ordning för att hålla en viss 

struktur, men att intervjupersonen har möjlighet att formulera sig fritt och även delvis styra var intervjun 

leder och vilka teman man spenderar med tid på. Detta görs för att man med större möjlighet ska kunna 

fokusera intervjun på det den intervjuade tycker är viktigt att ta upp om ämnet som diskuteras. Intervjun 

kan ses som en informell konversation där man med fördel fram en intervjumanual som stöd samt för 

att försäkra att man får information som är relevant för studien (Hartman, 2004:281). 
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I denna studie ingår olika teman kopplade till uppsatsens tema och frågeställningar. Intervjuernas teman 

och struktur går att hitta i den intervjumanual som tagits fram till intervjuerna, se bilaga 1. 

Intervjumanualen testades två gånger på testpersoner och omarbetades efter det för att fungera bättre i 

form av ordningen av de olika temana samt dess innehåll. 

 

4.3 Etnografi - Deltagande observation 

Den andra delen av studiens metod är en mer etnografisk metod, en deltagande observation, där jag 

skaffar kunskap för studien genom att själv delta i det som studeras. Etnografi är beskrivningar av folk 

och kultur. Metoden att använda sig av deltagarobservationer utvecklades under 1900-talet och används 

sedan dess för att studera det egna samhället genom kultur- och samhällsforskning (Arvastson och Ehn, 

2009:19). Metoden bygger på att man blir en av spelarna och konkret så handlar det i detta fall om att 

spela CS:GO och utifrån det samla material med fokus på uppsatsens frågeställning och syfte. 

 

Genom observationer och iakttagelser som man sedan analyserar kan forskaren skapa sig en uppfattning 

av hur en viss grupp i samhället fungerar (Ekström, 2010:25). Observationer är något som ofta används 

inom vetenskapen, genom att observera kan forskaren undersöka sociala handlingar utan att förlita sig 

på de inblandades historier genom intervjuer (Ekström, 2010:26). Genom att observera, som egentligen 

är något vi gör varje dag, men även ta det ett steg längre och analysera det vi ser, producerar vi fakta 

och sammanhang som kan användas i studien. Det som är viktigt att komma ihåg med dessa 

observationer är att man vid observerande av en miljö man är van vid, kommer reagera starkare för de 

saker som avviker det man är van samt att varje iakttagelse är subjektiv utifrån egna känslor, minnen 

och egna erfarenheter vilket kan komma att bli en viktig del i analysen (Arvastson och Ehn, 2009:20). 

 

De etnografiska observationerna byggs upp så att jag själv spelar CS:GO och genom detta får fyra 

okända lagkompisar i spelet och inför varje match (40 minuter spel). Observationerna går ut på att 

analysera deras bemötande mot mig. För att göra observationerna någorlunda strukturerade och med bra 

bas finns en observationsguide bland bilagorna där strukturen tas upp. Där nämns även vilka teman och 

områden som observationerna ska analysera. Att notera är att min typ av deltagande observation skiljer 

sig en del från hur de oftast brukar göra. Om man ser till Peder Stenbergs avhandling där han under en 

längre tid spelar spelet World of Warcraft så handlar det mycket om att lära sig spelets kultur och under 

en längre tid delta i den observation man gör (Stenberg, 2011). I mitt fall blir istället varje match en 

separat observation som skiljer sig helt från de andra och det blir på så sätt en annan typ av observation 

där det inte är längden på samma sätt som blir det viktiga, Stenberg hade i sitt fall ett längre 

tidsperspektiv som han undersökte. 
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4.4 Urval 

Vid kvalitativ intervjuer är det svårt att få ett representativt urval då deltagarna i studien är valda utifrån 

deras närhet till ämnet som undersöks, då använder man sig av ett teoretiskt urval, vilket blir aktuellt 

eftersom studien fokuserar på en viss grupp i samhället som är särskilt intressant att studera (Larsson, 

2010:62). 

 

För att komma i kontakt med potentiella respondenter skrev jag ett inlägg i Facebook-gruppen “Counter-

Strike Global Offensive (Sverige)”, vilket vid tillfället för undersökningen var den största generella 

CS:GO gruppen på Facebook, med över 47 000 medlemmar. För information om vad som skrevs, se 

bilaga 2. Gensvaret på efterfrågan var stort och över 70 personer kommenterade och hörde av sig med 

intresse att delta i undersökningen. Av de 70 som visade intresse valdes slumpmässigt personer ut som 

fick vidare information och då möjlighet att besluta ifall de ville vara med i undersökningen eller inte. 

Vissa avböjde på grund av tidsbrist men intresset för att delta var övervägande stort. 

 

Alla respondenter som ställde upp vad tjejer som spelar eller någon gång spelat CS:GO, vilka var de 

enda kraven för att delta i undersökningen. De var alla mellan 14-25 år gamla. Intervjuerna tog mellan 

20-40 minuter och de skedde alla över Skype (se bilaga 5). Innan intervjun fick alla respondenter ett 

brev med information om studien, för information om vad det brevet innehöll, se bilaga 3. 

 

4.5 Deltagare 

För undersökningen så har jag intervjuat 10 tjejer; 

 

Tjej 1 (R1) är 23 år och har spelat CS:GO i 1 år och 3 månader. Hon har spelat spel redan från tidig 

ålder och då främst Nintendo och Xbox. Hon började spela CS:GO för att hennes ex-pojkvän spenderade 

mycket tid vid datorn och hon ville ha något att göra under tiden. 

 

Tjej 2 (R2) är 24 år och har spelat CS:GO i 2 år. Hon började spela spel redan som liten med fokus på 

Nintendo och Playstation och gick sedan över till PC-spel. Hon började spela CS:GO efter att hon sett 

CS:GO turneringen på Dreamhack och tyckte det såg ut som ett intressant spel. 

 

Tjej 3 (R3) är 16 år och har spelat CS:GO i 6 månader. Hon har under sin uppväxt spelat främst Nintendo 

och Playstation. CS:GO började hon spela eftersom hennes pojkvän spelade det och kunde introducera 

henne till spelet. 
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Tjej 4 (R4) är 24 år och har spelat CS:GO i 7 månader. Hon har tidigare spelat olika spel på konsol och 

hennes intresse för CS:GO kom efter att flera pojkvänner i rad spelat spelet och tillslut lyckades en 

övertala henne att testa spela. 

 

Tjej 5 (R5) är 21 år och har spelat CS:GO i 10 månader. Hon har genom sin uppväxt spelat en stor 

variation av spel från Xbox till PC. Hon började spela CS:GO eftersom att pojkvännen spelade det. 

 

Tjej 6 (R6) är 19 år och har spelat CS:GO i 3 år. Hon har genom sin uppväxt spelat olika spel på PC 

men främst med fokus på CS. Hon började spela CS:GO efter att hennes dåvarande kille köpte det till 

henne. 

 

Tjej 7 (R7) är 20 år och har spelat CS:GO i 3 år. Hon har genom sin uppväxt spelat en stor variation av 

PC-spel. Hon började spela CS:GO eftersom hon i tidig ålder hade ett intresse för CS. 

 

Tjej 8 (R8) är 18 år och har spelat CS:GO i 1 år och 6 månader. Hon har tidigare spelat olika PC-spel 

och även Xbox. Intresset för CS:GO kom då några killkompisar övertalade henne att börja spela. 

 

Tjej 9 (R9) är 14 år och har spelat CS:GO i 1 år och 6 månader. Hon har även spelat några andra PC-

spel men spelar mest CS:GO. Hon började spela CS:GO eftersom hennes kompisar samt några i familjen 

spelade det. 

 

Tjej 10 (R10) är 20 år och har spelat CS:GO i 2 år. Utöver det har hon spelat andra datorspel och även 

en del tv-spel. Hon började spela CS:GO då hennes bror introducerade henne för CS i tidig ålder och 

för att de båda fick nytt intresse för spelet efter att CS:GO släppts. 

 

4.6 Tillvägagångssätt 

I följande delkapitel beskrivs tillvägagångssättet av intervjuerna och de etnografiska observationerna. 

 

4.6.1 Intervju 

För att introducera min studie för undersökningens deltagare skickade jag ut ett brev till mina 

respondenter, där jag presenterade studiens syfte (se bilaga 3).  Inför intervjuerna tog jag även fram en 

intervjumanual (se bilaga 1) som jag utgick ifrån i alla intervjuer. Eftersom intervjuerna var 

halvstrukturerade innebar det att intervjuerna fungerade som ett samtal kring de teman som ingick, med 

detta ställdes i vissa fall följdfrågor som gick djupare in i vissa teman vilket gjorde intervjuerna delvis 

annorlunda i utförande. 
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Alla intervjuerna spelades in med tillstånd av respondenterna, efter det har transkribering av alla 

intervjuer i sin helhet skett för att åter igen gå igenom materialet och kunna analysera allt med samma 

utgångspunkt. 

 

4.6.2 Etnografisk observation 

Den etnografiska observationen tog plats i CS:GO matcher där jag köade upp för matchmaking och 

spelade med 4 okända personer. Inför de etnografiska observationerna togs en observationsmanual fram 

(se bilaga 4). I observationsmanualen kan du vidare läsa om observationernas tillvägagångssätt samt 

fokus vid analys av kommunikationen.  

 

Alla matcher spelades in för att kunna titta igenom dem igen och åter analysera materialet i form av 

kommunikation till mig men även mellan alla spelare i matchen. 

 

4.7 Studiens validitet 

Validitet handlar om giltighet och hur korrekt observationer eller resultat man får är. Här handlar det 

om att undvika felkällor och felaktig data som kan ge ett felaktigt resultat. Detta kan handla om miljön 

där man utför en studie eller de redskap man använder (Hartman, 2004:146f). I mitt fall handlar detta 

om att använda mig av korrekt information om spelet jag analyserar samt att intervjuerna görs på ett bra 

sätt.  Eftersom intervjuerna görs över Skype blir det viktigt att respondenterna har förståelse för studien 

och en känsla av tillit så att man får ärliga svar. 

 

För att i största mån undvika en intervjuareffekt där respondenterna påverkas av frågorna, har en 

semistrukturerad intervjumanual tagits fram (se bilaga 1). Genom den fokuserar intervjuerna på teman 

med förslag på frågor istället för helt färdiga frågor, för att ge möjlighet till att respondenten får styra 

intervjun med de områden som den anser är viktigt och intressant att prata om. 

 

4.8 Metoddiskussion 

Gällande den etnografiska observationen finns det speciellt två delar som är viktiga att poängtera och 

som forskare att ha i åtanke när man använder den metoden. Det första är att man som observatör av en 

känd miljö reagerar större och mer när förhållanden och rutin förändras (Arvastson och Ehn, 2009:20). 

Detta kan, om man i analysen av observationerna inte är objektiv och ser till helheten, påverka resultatet 

genom att man lägger större vikt i det avvikande än det normala. I denna studies fall skulle det kunna 

vara att i majoriteten av spelrundorna bli bra bemött, men fokusera på det dåliga bemötandet för att det 

sticker ut, även om det är mindre i kvantitet. Detta kan i många lägen vara oundvikligt och fokus ligger 

därför främst att som forskare vara medveten om förhållandet och utifrån det analysera objektivt. 
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Det andra är att man som person har olika tidigare erfarenheter, känslor och personligheter och på så 

sätt även kan reagera olika i olika situationer eller av olika observationer (Arvastson och Ehn, 2009:20). 

Det som för mig är ett dåligt bemötande, eller det jag tar som en kränkning, kanske inte en annan 

observatör hade noterat på grund av våra olika erfarenheter eller personligheter. Viktigt att tänka på är 

även att det resultat man får fram genom den etnografiska metoden, är att det endast är en framställning 

av spelet och att det resultat man får, inte nödvändigtvis är det resultat alla kommer att få, detta kallas 

för reflexivitet (Winther Jörgensen och Phillips, 2000:111). Vid deltagande observationer kan resultatet 

komma att påverkas av forskaren och det är viktigt att komma ihåg och reflektera kring i analysen. 

Varför tolkar jag som forskare vissa saker på vissa sätt? Hur påverkar min tidigare interaktion med spelet 

min analys vid mina deltagande observationer? 

 

Utöver detta så har den etnografiska metoden fått kritik för att forskaren genom sin närvaro kan påverka 

det man studerar och att man genom det kan få ett missvisande resultat (Ekström, 2010:49). Genom att 

jag under min etnografiska studie varit medveten om denna problematik samt gjort en tydlig 

observationsguide ska undersökningen ha undvikit denna problematik.  

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer och de etnografiska observationerna som gjorts. 

Kapitlet är indelat i delar där jag dels berör bemötande i spel och mer specifikt genus, kultur, sexism 

och gemenskap. Vidare går jag även in på kommunikation och spelarinteraktion i spelet och dess 

påverkan på individen. 

 

Genomgående i resultat och analys så är det utifrån respondenternas berättelser av egna erfarenheter 

svårt att avgöra om det bemötande de fått är på grund av sitt kön eller av andra orsaker. Respondenterna 

har i intervjuerna berättat hur de blivit bemött och i vissa fall har de understrukit att de känt att det varit 

på grund av att de är kvinnor och ibland inte. Samma sak gäller det bemötande jag fått i de etnografiska 

observationer jag gjort, där har jag utgått ifrån min egen uppfattning och situationstolkning av 

bemötandet jag fått. I analysen är jag därför restriktiv med att gå in på exakta orsaker till varför 

respondenterna fått de bemötande de får och det är endast spekulationer och reflektioner kring 

bemötandet som ges. Många respondenter tog även upp att det inte bara är tjejer som blir dåligt bemötta 

i spel eller CS:GO vilket absolut är sant. Viktigt att komma ihåg är att denna uppsats fokuserar på 

bemötandet av tjejer och därför berörs bemötandet av killar eller det generellt dåliga bemötandet ej till 

lika stor del. 
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En intressant aspekt var att när jag eftersökte intervjupersoner till denna uppsats på Facebook hörde över 

70 tjejer av sig med intresse av att delta i den grupp jag skrev i. Detta var en positiv överraskning och 

många av respondenterna reflekterade över hur kul det var att se så många tjejer som spelar vilket gav 

möjlighet till nya gemenskaper. Tråkigt var dock hur det ändå kom en kille som skrev “var har ni varit?” 

som anspelade på att det inte finns några tjejer som spelar samt en annan som kommenterade “fler tjejer 

än killar nu plötsligt?”. Det visar på det jargong som finns i spelet och communityn och visar på att det 

finns brist på information och kunskap gällande problematiken hos många individer som inte förstår hur 

det kan påverka en minoritet att bemötas på det sättet. 

 

5.1 Bemötande i spel 

Bemötandet kvinnor som spelar CS:GO får visar sig efter de intervjuer som gjorts av ett urval spelare 

variera stort. Det handlar dels om respondenter som anser sig bli bra bemötta eller dåligt bemötta, vissa 

tror att det är på grund av sitt kön de blir bemött på det sätt de blir, andra tror att de inte skiljer sig 

speciellt och känner att det negativa bemötandet finns än vilket kön du har eller utger dig för att ha i 

spelet. 

 

Jag tycker att det är mestadels positivt bemötande. Jag tycker att det nästan bara är positivt, jag har 

inget negativt som jag lagt på minnet i alla fall. Utanför, i verkligheten som är det “fan vad coolt 

att du spelar CS och är tjej” och in-game, numera blir folk inte lika chockade att man är tjej, för 

det är ganska mycket tjejer som spelar. – R6 

 

Men man blir aldrig respekterad när man spelar spel, oavsett vad det är för spel man spelar, oavsett 

kön. Spelar man dåligt så blir man kallad “noob”, spelar man bra så blir man kallad “hacker”, så 

är det bara. Så jag kan inte säga direkt att jag blir bemött på något annat vis om jag inte berättar 

att jag är tjej. – R7 

 

Det är väl det som är det dåliga, att om det går dåligt så får man ju skit för det. Folk klankar ner 

en, det är mycket svordomar mot en och om någon fick reda på att man var tjej så säger dom 

tillexempel. ”jag ska spräcka dig” och liknande grejer. – R8 

 

En intressant reflektion jag gjort vid utförandet av intervjuerna är att bra eller dåligt bemötande har 

väldigt olika betydelse hos alla människor. Ungefär hälften av intervjupersonerna ansåg att de blev bra 

bemötta i spel, men räknade samtidigt upp kommentarer och bemötande de fått som i samhället anses 

vara ett dåligt bemötande. Detta kunde gälla att bli kallad “idiot” eller “hora” eller att något skrev “dra 

åt helvette” eller “gå och dö”. Detta visar delvis hur språket i spelets community har blivit normaliserat 

kring denna typ av jargong. 
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Många av intervjupersonerna hade ett stort intresse för spel och spelkulturen och kunde absolut se sig 

själv jobba med spel i framtiden. Det handlade delvis om att jobba som programmerare, speldesigner, 

spelutvecklare, speltestare eller att jobba som coach till ett CS:GO-lag. Intresset var stort och även fast 

många av personerna ansåg att de blev dåligt bemötta i CS:GO eller ansåg att jämställdheten inom 

branschen inte var bra. Men det var inget de ansåg hindrade eller gjorde dem omotiverade att jobba med 

spel i framtiden.  

 

Vidare i detta kapitel går jag nu in mer specifikt på teman som genus, en mansdominerad kultur, sexism 

samt gemenskap för att mer ingående presentera resultatet och reflektera och analysera kring det. 

 

5.1.1 Genus 

Genus i spel handlar delvis om de vi som spelare ser i spelen, men även om vilka vi som spelar är. 

Frågeställningarna och problematiken inom området grunda sig i ett gammalt synsätt på femininitet och 

maskulinitet, vem som egentligen spelar spel och hur den personen ska vara. Genom media, och i detta 

fall spel, förmedlas bilden av spel till utövarna vilket påverkar oss, på samma sätt som spelkulturen och 

de som ses ur ett mer användarperspektiv påverkar bilden vi har av de som spelar. Som Hirdman 

uttrycker det behöver vi studera begreppen maskulinitet och femininitet i förhållande till varandra samt 

studera könsmaktsordningen som finns för att få en större förståelse för hur detta påverkar samhällets 

olika strukturer (Hirdman, 2001:8). 

 

Femininitet och maskulinitet 

Spelkulturen anses av många än i dag vara mansdominerad, även fast en så stor andel av de som spelar 

spel är tjejer. Det är än i dag en stor majoritet killar som spelar Online mulitplayer-spel som CS:GO 

(Interactive Software Federation of Europe, 2012b) vilket speciellt märks i den community som finns 

för spelet. Kvinnor blir ofta kategoriserade som mer känsliga och anses ta åt sig mer personligt av kritik, 

vilket är vad några av kommentarerna kampanjen #1reasonwhy fick (Jenson och de Castell, 2013:74). 

Det argumenteras i artikeln men även i communityn CS:GO har, att man endast ska struntas det dåliga 

bemötande man får, men att det kan vara svårt för tjejer som är mer känsliga. Här har mina respondenter 

haft delade åsikter och upplevelser. Vissa av respondenterna sa sig inte alls bry sig om elaka 

kommentarer eller dåligt bemötande, medan andra blev mer påverkade och tog det mer personligt. 

 

Jag har ju ändå haft rätt så mycket skinn på näsan hela livet. Jag tar inte åt mig särskilt mycket, 

men visst att man kände sig väl rätt dålig ibland när folk klagade på en och så. – R1 

 

Men just att vi tjejer vi är mer känsliga och tänker på det, till exempel om någon skulle säga “fan 

vad ful du är” men då kan ju jag bara “du känner inte mig, du vet inte vem jag är” medan andra tar 

nog jävligt illa åt sig, så det är inte alls bra. – R2 
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Visst, det är ibland man blir kallad “idiot” eller “vad fan håller du på med” för att det går dåligt, 

men det gör det ju för alla. Jag tar inte till mig det direkt, det känns bara onödigt.  – R3 

 

Argument som “pull up your socks and quit moaning” (Jenson och de Castell, 2013:74) eller att man 

bara ska strunta i det negativa bemötande man får tar upp en stor del av diskussionerna kring ämnet. Jag 

ser det som negativt att det ska vara ett krav, att för att kunna vara en del av en så stor 

underhållningsindustri behöver du stänga av dina känslor och strunta i att du blir negativt bemött. 

Samtidigt finns det andra som tar emot bemötandet på ett helt annat sätt och då även påverkas av det 

annorlunda. Vissa av respondenterna berättar hur ett negativt bemötande mot dem eller deras färdigheter 

i spelet får dem att tända till och bli motiverade att motbevisa dem, andra berättar hur det fått dem att 

bli ledsna, hur de velat sluta spela eller blivit väldigt stressade i spelet. 

 

I spelet och communityn finns en jargong som kan ses som maskuliniserad, den ställer krav på hur man 

ska kommunicera och vara i spelet för att accepteras av majoriteten. En av respondenterna berättar om 

hur hon inte får ett dåligt bemötande, vilket hon tror beror på att hon kan skämta med killarna och 

använda sig av den jargong, med delvis sexistiska kommentarer och skämt, som finns i spelet och på så 

sätt bygger en gemenskap med de hon spelar med och blir inkluderad. 

 

Jag tror mycket att jag kan skämta och vara lite “grabbig” i det hela, se det som att det inte är så 

jävla seriöst, så det är väl tur att man har den rollen. [...] Sen är jag väl mycket mer öppen än andra 

tjejer för många säger ju ingenting när dom spelar ju, utan dom sitter bara och spelar, medan jag 

håller ju gärna en konversation och skämtar, så då blir man ju lite en av killarna kan man säga. – 

R2 

 

Kozinets kallar det som beskrivs ovan för skapandet av en ”vi-känsla”, där man genom ett gemensamt 

intresse får ingå i en grupp och vara med i en gemenskap (Kozinets, 2010:10). Det kan även handla om 

att vi förändrar oss för att passa in. En intressant aspekt är hur det ställs krav för att bli accepterad och 

inkluderad i spelet, att man måste kommunicera på det sätt som är norm i spelet, som i detta fall kan 

innehålla kränkande och sexistiska kommentarer. Detta är även något jag själv reflekterat över i en av 

de matcherna jag spelade för den etnografiska observationen, en förändring i mitt beteende och 

språkbruk när jag spelar en match med fyra killar jag inte känner jämfört med när jag spelar med tjejer 

som jag känner, vilket jag tror är för att passa in i gruppen bättre och vara “en i gänget”. 

 

I spelcommunityn idag finns även ett fenomen som vissa av respondenterna nämnde kort. Det handlar 

om bilden av kvinnliga spelare som sprider sig i communityn på grund av vissa som streamar (se bilaga 
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5) som väljer att ha väldigt urringade tröjor eller utmanande klädda. Vissa av dessa streamers anses inte 

spela för spelets skull utan mest för uppmärksamhet och att tjäna pengar. 

 

Alltså det är ju de här könsskillnaderna också, som är lite tråkiga att se. Och att det känns som att 

majoriteten av alla kvinnor som spelar och streamar, då måste dom ha urringning och vara 

uppsminkade, det är inte så man sitter och spelar, dom spelar inte för sig själva utan bara liksom 

för tittarna och uppmärksamhet. Och så klart dom får göra det men det känns så tråkigt, för det 

inte riktigt avspeglar verkligheten. – R5 

 

Diskursen gällande detta är tudelad inom communityn, samtidigt som en del anser att det är 

negativt för bilden av den kvinnliga spelaren argumenteras det även att man ska kunna spela spel 

klädd i vad som helst eller uppträda feminint utan att man ska få sexistiska kommentarer. Båda 

sidorna har valida och intressanta argument i communityn för diskussionen om diskursen men är 

inget vi går in mer på här än att visa på vikten av bilden vi får av spelarna genom representation, 

något som även Pollack tydligt beskriver i sina teorier (Pollack, 2001:50f). 

 

Representation 

Båda delarna gällande femininitet och maskulinitet ovan visar hur bilden av vem som spelar, och 

representationen inom spelet, avspeglar på oss människor våra tankar om vem som spelar och vad 

normen är. Detta påverkar oss till att få förutfattade meningar. Om en stereotyp bild av både män och 

kvinnor som spelar visas, påverkar det oss och vad vi tror är sanning och får oss att generalisera vem 

“spelaren” är (Edström, 2006:39f). Detta var även något som vissa av respondenterna reflekterade över, 

samt bilden som visas av de tjejer som spelar. 

 

Samtidigt så dom som är elitspelare utåt sett är ju killar, så det är samtidigt inte konstigt att man 

ser det så också, och varför det inte är tjejer som är i elitlag det vet vi ju inte riktigt, men någon 

anledning måste det ju finnas, så att jag tror det kan ha liksom ett samspel i det. – R2 

 

Det skulle vara väldigt skönt att ha fler tjejer att spela med, sådär. Mycket för att, en grej är att 

man vill helst inte missrepresentera sitt kön om man säger, jag är ju dålig för att jag är 24 och 

aldrig har spelat en FPS tidigare, jag är ju inte dålig för att jag är tjej. – R4 

 

Jag tycker det är väldigt tråkigt att det är så få tjejer inom industrin, det är väldigt mansdominerat 

tyvärr. Det hade varit roligt om det var mer jämt fördelat. Men de gånger jag har varit på 

Dreamhack så tycker jag det har varit fler tjejer för varje gång. [...] jag tror väldigt många, alltså 

många som är osäkra, det kan vara både tjejer och killar, men osäkra tjejer som ser att “men gud 

det är ju så många killar, jag vågar ju inte göra det här” men ser man andra tjejer så är det mer 
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“vågar hon så vågar jag” så jag tror det måste finnas fler tjejer som syns utåt tror jag, det spelar 

roll tror jag. – R10 

 

Som ovan nämnt påverkas vi av det vi ser och den representation som finns i samhället och i detta fall 

spelet, det blir allt mer viktigt att den samhällsbild vi får också stämmer överens med verkligheten 

(Pollack, 2001:50f). En intressant reflektion kring intervjuerna var även att många av respondenterna 

vad intresserade av att i framtiden jobba inom spel eller spelbranschen men flera respondenter uttryckte 

en osäkerhet ifall det var möjligt eller om det verkligen var något för dem, vilket tydligt kan kopplas till 

att man idag, utåt sett, ser väldigt få kvinnor som jobbar i spelbranschen. 

 

5.1.2 Mansdominerad kultur 

Spelkulturen pratas ofta om som en mansdominerad kultur. Jennifer Jenson och Suzanne de Castell 

lyfter frågan ifall kulturen är maskuliniserad och hur det påverkar individen (Jenson och de Castell, 

2013). Detta påverkar spelarna och är även något som respondenterna har reflekterat över. 

 

Jag uppfattar det i alla fall som en marknad av killar, för killar. – R4 

 

Att kulturen är mansdominerad, eller maskuliniserad, visar sig på många olika sätt. För CS:GO 

handlar det dels om den jargong som används och även vilka normer som finns i spelet. Med 

normerna så kommer förväntningar och förutfattade meningar om de som spelar. 

 

Socialt konstruerade könsroller 

Genomgående i alla intervjuer så berättar tjejerna om hur dem har blivit bemötta med 

kommentarer som “du är tjej, du spelar väl inte?” eller ”du är en gamer, och du är tjej, förstår du 

hur ovanligt det är?”. I spelet och i communityn så har det länge funnits en uppfattning att tjejer 

inte spelar spel, och speciellt inte spel som CS:GO som är av en mer våldsam karaktär. Det finns 

genomgående förutfattade meningar om vem som spelar och inte, vilket man kan koppla till 

samhällets socialt konstruerade könsroller (Walby, 1990:91). Detta var även något jag själv var 

med om i de observationer jag gjorde, en första reaktion från många av dem jag spelade med var 

just en kommentar om att jag till deras stora förvåning var tjej. 

 

Oftast så blir, till en början är folk förvånade. “Ahmen du är tjej, du kan liksom inte spela” [...] 

Men oftast så är det mer och mer så vänjer sig folk vid att man är tjej och att man spelar och ju 

längre tid det går ju mindre konstigt blir det att tjejer spelar. – R3 

 

Har du fått utstå trakasserier i spelet någon gång? 
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- Ja, väldigt ofta. Väldigt ofta! Det har varit mest “hora, gå tillbaka till köket” ja, sånna där vanliga. 

Men det är ändå sjukt att jag säger “sånna där vanliga” och du förstår det, så ska det inte vara! – 

R10 

 

Vidare finns det även inom communityn en diskurs att tjejer är dåliga på CS:GO. Många som 

spelar har förutfattade meningar om vilka tjejerna som spelar är samt hur bra de är på spelet. 

Många av respondenterna berättar om hur de ofta blir bemött negativt när de spelar med 

kommentarer som “är du global, du är boostad!” (se bilaga 5) eller kommentarer redan i början 

av matchen att “åh nej, vi spelar med en tjej, vi har förlorat”. 

 

Eller så är det direkt bara “är du boostad eller kan du spela?” Jag har ju tre global accounts (se 

bilaga 5) så jag antar att jag kan spela lite. Sen har man ett dåligt game så ragear de direkt mot en 

“hora du har säkert sugit kuk för att bli boostad” och såntdär, men alla kan ju ha ett dåligt game 

men det förstår ju inte dom. – R1 

 

“Du har blivit boostad” det är mycket så att när du är tjej så har du blivit boostad, det finns ju killar 

som får det också men det är mycket det här att vi får alltid hjälp, och många tjejer får ju det också 

men det måste ju inte betyda att alla får det. – R2 

 

Jag är ju dålig för att jag är 24 och aldrig har spelat ett FPS tidigare, jag är ju inte dålig för att jag 

är tjej. Och det är något som man inte riktigt kan förklara för en främling på internet. – R4 

 

Men samtidigt så blir folk väldigt så att “åh vad bra du spelar för att vara tjej” eller så, men jag 

hatar det här att “för att vara tjej”, det tycker inte jag om, vadå ska vi säga “vad bra du spelar för 

att vara kille” liksom, det är lite konstigt, jag tycker inte det ska spela någon roll. Jag tycker det är 

typ det värsta. – R10 

 

På samma sätt som det inte är vårt kön som avgör ifall vi spelar eller inte spelar spel, så har vårt kön 

ingen inverkan på hur bra vi är i spelet, det handlar istället endast om ett intresse och en färdighet som 

är socialt och kulturellt inlärt (Walby, 1990:91 samt Fagerström och Nilson, 2008:7). Vidare kopplas 

detta även till den manliga samhällsdominansen av patriarkalt förtryck och då specifikt strukturen om 

patriarkala kulturella institutioner som berör mannens syn på kvinnan och hennes färdigheter och vad 

hon gör i livet (Walby, 1990:20f). Man tar först och främst för givet att kvinnor inte spelar spel och 

vidare att tjejer inte kan spela spel och lägger betoningen på att det skulle vara på grund av könet. Genom 

den fördelning och de antaganden som görs om kvinnliga spelare bygger man vidare på den binära 

oppositionen kring kön i gamingkulturen. Likt Ambjörnsson handlar det även om brottet av normen, att 

vara queer, att som tjej spela spel (Ambjörnsson, 2006:8f). 
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5.1.3 Sexism 

Ett flertal av respondenterna berättade om hur de kunde vara rädda och känna att det var obehagligt att 

spela CS:GO som tjej, om hur man förvränger rösten eller undviker att prata på grund av de bemötande 

man fått och får om man spelar som tjej.  

 

Man var väl rädd att när man säger att man är tjej att man ska få massa skit på sig.[...] Då får man 

mycket skit mot sig, direkt man öppnar käften så är det kört typ. – R1 

 

Jag brukar inte berätta att jag är tjej. För så fort man berättar att man är tjej så är det såhär “ah, nej 

du kan inte sikta” [...] så jag brukar inte berätta det. – R7 

 

Jag brukar alltid vara försiktig med att säga att jag är tjej när jag spelar, jag tycker oftast att man 

får ganska mycket skit. Jag vet det var en gång, det var en match som gick dåligt, och så råkade 

jag prata med min ”tjejröst”, och då fattade dom direkt att jag var tjej. Och då var det ju att dom 

sa såhär ”jag ska spräcka dig där nere, du ska grina, du ska blöda” och sånna grejer, det är ett 

ganska sjukt bemötande tyckte jag. – R8 

 

Några av respondenterna berättar dels hur de undviker att köra CS:GO själva i rädsla av att få spela med 

elaka personer som har ett negativt bemötande mot tjejer. Hos vissa finns en rädsla att spela spelet som 

tjej, där man istället väljer att prata med en mörkare röst och låtsas vara kille, eller inte prata alls och 

istället skriva information till de andra i laget. Respondenterna berättar om hur bemötandet har påverkat 

dem och vilka konsekvenser bemötandet haft, något som inte alla reflekterat över tidigare. Det handlar 

dels om hur man väljer att spela, kommunicera eller vilket namn eller profilbild man har. Flera 

respondenter anser att bemötandet inte haft någon påverkan på dem. 

 

På samma sätt som kvinnor i samhället kan känna att deras handlingsfrihet blir begränsad på grund av 

det våld som utövas av män (Walby, 1990:62), kan en tydlig koppling göras till CS:GO. Med en 

profilbild på sig själv och sitt riktiga namn finns det tydliga saker att attackera hos personerna, något 

som även vissa respondenter har fått erfara. Detta kan i många fall påverka kvinnor att i spelet använda 

en mer anonym profil för att inte kunna bli attackerad på ett personligt plan, eller att man som 

respondenterna ovan väljer att förvränga sin röst. Trakasserier som dessa påverkar mottagaren 

långsiktigt och skapar en konstant makt hos männen, även om inte alla trakasserar, så kommer man som 

kvinna välja att använda sig av en anonym profil eller förvrängd röst en längre stund, tills man känner 

sig mer säker i sin roll i spelet och mer accepterad. Som Walby säger används det sexuella våldet samt 

våldet över huvud taget som finns i CS:GO, för att förminska kvinnor och deras plats i spelet samt i 

spelkulturen (Walby, 1990:20f). 
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Vidare finns det även en annan sida av de sexistiska kommentarerna som tjejer ofta får när de spelar, 

som flera av respondenterna berättar om. Det handlar om att istället bli bemött på vad som kan anses 

vara ett positivt sätt, där killarna intresserar sig väldigt mycket för tjejerna och sedan vill bli deras vän, 

något som tolkas vara ur sexuell aspekt av respondenterna och något de anser är väldigt jobbigt då de 

spelar spelet för att ha kul och inte för att hitta en dejt. 

 

När det kommer till CS så är det väl mer, till en början olika typer av raggningsförsök, mer eller 

mindre allvarligt menade. [...] Sen så är det väl det att det är många som skickar vänförfrågan 

också och hoppas på att jag ska vara singel. Och det är väl inte trakasserier på något sätt men 

däremot så kan det vara jobbigt. – R4 

 

Får dom reda på att man är tjej så addar dom en, typ 10 personer, och dom brukar man ju inte 

acceptera då, men det är också lite störande, direkt dom får reda på att det är en tjej som spelar bra 

så ska dom alltid adda en, för det är liksom ”åh kolla hon kan spela hon kanske vill träffas” det 

stör mig nog mest faktiskt. – R7 

 

Det är så olika, det är många som är så ”adda mig här, adda mig där” det spelar ingen roll hur 

bra/dålig jag är bara grejen att det är en tjej. Och det är lite sådär. – R9 

 

Jag var även med om detta i observationerna, killar som efter att ha kommenterat att man är en tjej, hela 

tiden ska försöka få ens uppmärksamhet genom att skriva kommentarer så som “josefine give him a 

kiss” eller “that pretty face”. Som Walby säger handlar det om patrialkala strukturer och då patriarkatets 

relation till sexualitet, där det dels finns en syn i samhället på den obligatoriska heterosexualiteten. 

Männen i spelet som använder sig av detta antar att kvinnan de pratar med är heterosexuell men även 

intresserad av mannen på något plan. Man anser sig även ha rätten att diskutera kvinnans privatliv samt 

sexliv och vid avvisande från kvinnan tar man sig friheten att ifrågasätta motiv eller göra ytterligare 

sexuella antaganden (Walby, 1990:20f). 

 

5.1.4 Community 

En intressant reflektion över resultatet är att en majoritet av respondenterna anser att de blir bra bemötta 

i spelet samt att de anser att de ej har fått utstå trakasserier i spelet. Bemötandet de säger att de får ibland 

kan vara kommentarer som “jävla idiot”, “hora du har säkert sugit kuk för att bli boostad” eller “jag ska 

spräcka dig“ anses av vissa vara ett neutralt bemötande. Den typen av bemötande och kommentarer 

verkar ha blivit så pass normaliserat inom spelet och spelcommunityn att många inte reflekterar över det 

som sägs. Normaliseringen av den typen av beteende samt den jargong som finns inom communityn har 

förändrat hur vissa ser på kommentarer som de nedan: 
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Har du fått utstå trakasserier i spelet? 

- Nä, alltså inte...nä. Alltså det kan ju vara typ att dom skriver “sug min kuk” eller “jag vill komma 

på dina bröst” men jag ser det inte som att det är personligt till mig utan jag ser det bara som, ja 

ett sätt att distrahera mig, att om man säger så att “fan vad kul med en tjej och nu ska vi skämta 

lite och göra en grej av det” men om man inte bygger vidare på det och gör en grej av det då blir 

det ju ingenting. Så jag har svårt att se det riktat till mig själv, men det är ju sån jag är, men jag 

kan förstå att det är väldigt påfrestande för många andra tjejer. – R2 

 

Har du fått utstå trakasserier i spelet någon gång? 

- Ja, det har jag absolut. Men inget heller som jag har tagit åt mig av. Om jag hade spelat ett dåligt 

game till exempel och någon vet om att jag är tjej, då är det självklart att bli kallad hora. [...] För 

mig är det en trakassering att få höra att “du blev ägd av en tjej” det är väl det som tar mest på mig, 

även om jag inte bryr mig så mycket men. – R6 

 

Att mute:a (se bilaga 5) folk i spelet anser jag endast vara en kortsiktig lösning på problematiken, något 

som i sig även har påverkan på spelet i stort, vilket jag kommer in mer på under rubriken 

“Kommunikation i spelet”. Det löser endast att du slipper höra elaka kommentarer i denna spelomgång, 

men förändrar förmodligen inget långsiktigt eller personens bemötande mot andra i framtiden. 

Jargongen och kulturen har påverkat en av respondenterna att i vissa situationer bli någon hon inte är, 

och använda sig av ett språk och kommentarer hon annars inte gör, vilket hon anser är väldigt negativt. 

 

Det var nån gång jag satt och spelade och då var det en kille som streamade, [...] och då hörde jag 

liksom att han bara, asså väldigt på mig, typ “den här jävla fittan, hon tror hon är nånting, jävla 

bitch brud” det var mycket just för att jag var tjej, [...] så jag sa till honom “asså du, håll inte på 

liksom” och så fortsatte han, då går man ju in i det, att “nu ska jag sätta dig på plats” och då blir 

det typ att, ja men vad är hans svaga punkt, ja men han är lite grövre, ja men då kör vi på det, och 

typ liksom “ja men du som sitter där och äter chips” alltså man dras in i det och det tycker jag är 

jävligt negativt för jag är inte sån som person. – R2 

 

När man i spelet har en viss jargong som är normaliserad så påverkar det användarna att förändra sitt 

beteendemönster och kommunikation. I vissa fall påverkar det en så mycket att man själv beter sig illa, 

även om man anser att de negativa kommentarerna inte är bra och något man inte stödjer, varken på 

skämt eller allvar. Precis som Florentina Jonsson tar upp i sin uppsats handlar det om att när man som 

spelare i spel hamnar i en aggressiv situation väljer men att antingen avlägsna sig från situationen eller 

agera likadant tillbaka (Florentina Jonsson, 2015). 
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Men communityn har även visat positivt bemötande enligt de intervjuer som gjorts, det handlar bland 

annat om ett intresse av att spela med andra, att hjälpa andra och även möjlighet till bra lagspel där 

kommunikationen är trevlig. 

 

Ehm, bra bemötande har vart just när jag började streama, att folk vill gärna spela med en. Vilket 

gör att man får ett större kontaktnät och träffat många via det, så det är det positiva i det, och det 

tror jag är just för att man är tjej, för det är intressant.– R2 

 

Att man får mycket positiv kritik tycker jag och även att dom vill hjälpa en på ett positivt sätt, det 

är inte bara så “ahmen jävla, du fattar ju inte hur man spelar” visst det finns sånna också, men 

mycket är det “men du, testa höj siktet lite” eller “köp den här och testa den” och man får massor 

med hjälp. – R2 

 

Bra bemötande, det är ju liksom när någon är positiv och lyfter upp laget. Och alla liksom säger 

att man har gjort ett bra jobb, ”bra jobbat” liksom. Ja, att någon ger en positiv feedback när man 

har gjort någonting så att man vet att man kan fortsätta med det. – R8 

 

5.2 Kommunikation i spelet 

Då spelet är ett lagspel handlar mycket om att kommunicera med varandra för att tillsammans arbeta för 

att vinna rundorna. Kommunikation blir en central del i spelet då man på så vis sprider information om 

var motståndarna är eller kan befinna sig samt vad de kan ha för planer för att vinna. I spelet finns dels 

möjlighet att chatta med alla i matchen, men även möjlighet att chatta med laget. Utöver det kan man 

även använda voice-chat (VOIP) med sitt lag, som på grund av spelets snabbhet är det mest vanliga och 

bästa sätt att kommunicera på. Utöver det inbyggda vioce-chat systemet finns även externa program som 

Skype och Teamspeak för att nämna några. Genom spelets uppbyggnad och stora fokus på lagspel och 

kommunikation är det viktigt att man inom laget på något sätt kommunicerar för att nå sina mål och 

vinna matchen. 

 

Under några av intervjuerna lyftes vikten av kommunikation och på vilket sätt respondenterna använder 

sig av kommunikation samt behovet av kommunikation de anser finns i spelet. Åsikterna var i stor 

utsträckning liknande och handlade om varför kommunikation är viktig i spelet, hur man kan använda 

sig av dem men även rädslan att bli dåligt bemött när man kommunicerar. 

 

Innan så brydde jag mig inte alls. Då tänkte jag att “jag gör väl vad fan jag vill, bara jag dödar 

liksom” men nu märker man hur tydligt det är att om du inte berättar att om en kommer på lången, 

om jag inte vet det då drabbar det mig och då drabbar det likadant den andra om inte jag säger 

något. – R2 
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Det går att spela en match utan att prata över huvud taget för man har ju info via mini-mapen och 

så vidare, men det är en väldigt stor skillnad när man pratar med varandra, för då kan jag plötsligt 

säga till mina kompisar som är borta vid den andra bombplatsen att ”nu hör jag minst tre personer 

här borta” och det är något som inte syns på mini-mapen, eller ”det är väldigt många granater här” 

bara för att ge dem en förvarning om att ni kanske ska springa men det är inte riktigt dags än. – R4 

 

Jag vet själv att jag undviker att prata rätt mycket i spelet, men, just för det här att det är så tråkigt 

när folk blir så sura, men självklart så ska man ge information. – R5 

 

Egentligen så ska man ju kommunicera hela tiden och till en början kan jag väl tycka att det är 

ganska dåligt eftersom man inte kan kommunicera helt ut utan att vara rädd för att bli dömd. För 

det är många som bara ”varför pratar du inte istället för att skriva” och ja, ibland så känner jag att 

jag kan ju inte, alltså många förstår inte ”det är ju bara att prata liksom, skit i dom” men det är ju 

inte alltid så lätt. – R8 

 

I de observationer jag gjort var kommunikationens inverkan på spelet viktig. I en av matcherna hamnade 

jag med 4 svenska killar vilket gav oss möjligheten att prata svenska. Det fanns ett gott 

kommunikationsklimat i matchen och vi kommunicerade öppet vilket ledde till att vi spelade bra. När 

det började gå sämre sjönk även kommunikationen vilket påverkade hur vi spelade samt resultatet. I 

några av de andra observationerna fanns istället en svårighet med språkbarriären, då vi kommunicerade 

på engelska. Laget kommunicerade mindre och på grund av ett begränsat språkförråd minskade 

kommunikationen drastiskt vilket också märktes på resultatet. Den lägre nivån på kommunikationen 

gjorde det svårare att spela och ge ett gott resultat, och kommunikationens inverkan på spelet blev genom 

detta ännu tydligare. 

 

Här vill jag återkomma till den det som nämndes tidigare, att mute:a dem man spelar med som bemöter 

en illa. Som jag tidigare sagt är detta absolut en möjlighet, men om man ser till vilken inverkan 

kommunikationen har i spelet, hur påverkas det då om man alltid ska behöva mute:a en eller två personer 

i sitt lag? Plötsligt blir möjligheten till kommunikation väldigt begränsad vilket i sin tur påverkar 

resultatet. Denna problematik kan ses helt olika beroende vad ditt mål är med ditt spelande, men avsett 

så blir följden att du inte kan spela spelet till dess fulla mening. 

 

Som Jenson och de Castell skriver gällande att man endast ska strunta i de trakasserier man får och gå 

vidare, våldet mot kvinnan upprepas då och könsnormerna förstärks, genom att man inte ser på det våld 

som kvinnan får utstå som något värt att diskutera eller göra något åt (Jenson och de Castell, 2013). 

Vidare handlar det även om rädslan att kommunicera hos vissa, som bygger på tidigare interaktion med 
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människor som utsatt en för trakasserier, på så sätt kopplas detta även till Walbys teori om patriarkala 

strukturer och manligt våld (Walby, 1990:20f). 

 

6. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor som spelar CS:GO blir bemötta samt se hur de 

påverkas av bemötandet, vidare även belysa spelarinteraktion och kommunikationens betydelse i spelet. 

Detta gjordes genom frågeställningar som berörde bemötande, påverkan samt intresset för spel. 

 

Resultatet visade sig bli väldigt brett med många olika åsikter. De tjejer jag intervjuat har berättat allt 

ifrån hur de anser sig bli bra, neutralt eller dåligt bemötta samt historier dels om trevliga möten med 

människor samt mindre trevliga. Uppfattningen av ett bra eller dåligt bemötande har även visat sig vara 

individuellt och handla till stor del om hur mycket man personligen tar åt sig av det bemötande man får. 

Något jag ser som positivt var att i stort sett alla respondenter hade något typ av intresse med att fortsätta 

med spel i framtiden eller helt enkelt jobba med spel, trots att vissa fått utstå dåligt bemötande. Det som 

jag ser som negativt är de historier jag fått höra med de ord och trakasserier som tjejerna har fått, jag 

anser att det inte spelar någon roll om man tar åt sig eller inte, ingen ska bli bemött på det sättet i 

samhället ändå. Denna problematik tror jag dock är större än bara i detta spel och finns säkerligen i 

andra spel eller rent av i hela samhället. Kommunikationen visade sig enligt respondenterna ha en 

avgörande roll i spelet vilket även var det resultat som observationerna kom fram till, samt att 

kommunikationens natur spelar stor roll för vad resultatet blir. Argumentet att mute:a de som trakasserar 

får därför även konsekvenser för ens möjligheter att till fullo spela spelet. 

 

När jag själv började spela CS:GO för tre år sedan visste jag inte vilken typ av kultur och bemötande 

som väntade. Mitt alias var Josefine och jag hade en bild på mig som profilbild. Jag valde snabbt att byta 

ut den, till en mer anonym profil som inte berättade något gällande mitt kön. Bemötandet jag fick tidigt 

i spelet påverkade mig mycket och det var inte för än nu, tre år senare, som jag för första gången testar 

att byta tillbaka, i rädsla om att bli bemött på samma sätt som tidigare. 

 

Precis som många av mina respondenter berättar att de fått erfara, finns en manlig dominans i spelet som 

utövar makt genom trakasserier som påverkar tjejer (Walby, 1990:20f). Både jag och mina respondenter 

har fått erfara den. Likt hur vi när vi föds lär oss anpassa oss efter samhällets regler gällande vårt kön 

(Fagerström och Nilson, 2008:7), kan jag se en liknande koppling till kulturen inom CS:GO. 

Gamingkulturen ses än idag som en mansdominerad kultur och kan många gånger bli chockerande när 

man för första gången spelar spelet, speciellt om man är tjej då det är en manlig jargong med i många 

fall sexistiska skämt. Lär man sig inte snabbt anpassa sig till kulturen, och antingen stänga den ute eller 



32 

 

delta i den kan man snabbt bli en måltavla för skämten. Det är ingen ovanlighet att bli kallad “dålig” och 

få uppmaningar om att man ska “avinstallera spelet” även om om man inte spelar speciellt dåligt. 

 

Under intervjuernas gång har jag och respondenterna en stor förståelse för vad man menar när man 

diskuterar de kommentarer och bemötande man får. Många av respondenterna uttrycker sig i första hand 

med meningar som “sånna där vanliga” vilket visar på hur vanligt det är idag det bemötande man som 

tjej får. Det har gått så långt att man inte lägre behöver specificera bemötandet man får utan att det finns 

en generell förståelse hos alla. Detta anser jag är väldigt skrämmande men samtidigt sorgligt, att det fått 

gå så långt med det bemötande som finns. 

 

I denna uppsats har jag endast skrapat på ytan vid detta stora ämne. Jag ser stora möjligheter samt ett 

behov av vidare forskning inom området, inte minst för att sprida information om problematiken till alla 

nivåer i samhället och industrin så att allvaret påvisas. En intressant aspekt som uppkom i samband med 

denna studie var hur alla respondenter blev introducerade till spelet av en manlig rollfigur i deras liv, 

främst en pojkvän. Hur kommer det sig att det är så? Hur kan det förändras? Vidare kan man även göra 

en mer långtgående etnografisk observation och studera bemötandet och spelet under en längre tid, titta 

på representation i spel eller istället för kön se på diskriminering gällande ålder eller etnicitet. 
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7.3 Intervjuer 

Intervju 1 (2015) via Skype: 2015-12-10. 
Intervju 2 (2015) via Skype: 2015-12-10. 
Intervju 3 (2015) via Skype: 2015-12-10. 
Intervju 4 (2015) via Skype: 2015-12-10. 
Intervju 5 (2015) via Skype: 2015-12-14. 
Intervju 6 (2015) via Skype: 2015-12-15. 
Intervju 7 (2015) via Skype: 2015-12-18. 
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Intervju 10 (2015) via Skype: 2015-12-26. 
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7.4 Etnografiska observationer 

Observation 1 (2015): 2015-12-17 
Observation 2 (2015): 2015-12-18 
Observation 3 (2015): 2015-12-18 
Observation 4 (2015): 2015-12-18 
Observation 5 (2015): 2015-12-19 
 

8. Bilagor 

Nedan följer uppsatsens bilagor. 

 

 

Bilaga 1: Intervjumanual 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur tjejer som spelar CS:GO påverkas av bemötandet de får i 

spelet samt belysa spelarinteraktion och kommunikation i spelet och dess påverkan på individen. Jag är 

med min intervju därför intresserad av att få veta hur tjejer som spelar CS:GO känner att de blir bemötta, 

vilken relation de har till spel och spelindustrin samt se efter en eventuell påverkan som bemötandet har 

på individen. 
 
I intervjun går vi in på teman som Bakgrund och Historia, Spel och spelindustrin, CS:GO, Bemötande, 

Genus & Näthat samt Framtid. 
 
Teman 
Bakgrund och historia 

 Berätta om din historia med spel 

o Hur länge har du spelat? 

o Vilka spel har du spelat? 

o Hur kommer det sig att du började spela spel? 

 Hur mycket spelar du? 

 Vad anser du är ett bra spel? 

 
Intresset för spel och industrin 

 Vad betyder spel för dig? 

 Varför spelar du spel? 

 Vad är ditt intresse för spel och spelindustrin? 

 Kan du se dig själv jobba med spel eller inom spelindustrin? 

o Om ja: Vad är det som lockar? 

o Om nej: Varför inte? 

 
Varför CS:GO? 

 Hur länge har du spelat CS:GO? 

 Hur kommer det sig att du började spela? 

 Vad betyder CS:GO för dig? 

 Vad är det med CS:GO som du gillar? 

 Vad tycker du är det bästa och sämsta med spelet? 

 
Bemötande 

 Hur blir du bemött i spelet? 

 Kan du ge ett exempel på när du blivit bemött bra/dåligt? 

 Hur känner du att bemötandet du får påverkar ditt spelande? 

 Har bemötandet haft kort- eller långvariga konsekvenser för dig? 
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o Kan du ge exempel? 

 Har du några tankar om varför du blir bemött på det sättet? 

 Känner du att du har förändrats sedan du började spela CS:GO? 

o På vilket sett? 

o Tänker du på det som en positiv eller negativ förändring? 

 Skulle du tipsa andra tjejer att börja spela CS:GO? 

 
Genus & näthat 

 Hur bemöts du när folk förstår att du är tjej? 

 Har du fått utstå trakasserier i spelet? 

 Känner du att du bemöts annorlunda för att du är tjej? 

 Om du bemöts dåligt: Vad är det som får dig att fortsätta spela? 

 
Framtid 

 Hur påverkar bemötandet du får i CS:GO din inställning till andra spel? 

 Har du ett större eller mindre intresse för spel och spelindustrin efter att du spelat CS:GO? 

 Vad ser du som det största problemet med CS:GO idag? 

 Vad ser du som det största problemet med spelindustrin idag? 

 

 

Bilaga 2: Brev vid eftersökning av deltagare 

Hej, 

Jag skriver C-uppsats om tjejer som spelar CS:GO och söker efter folk att intervjua. Enda kraven för 

att delta är att du är tjej och att du spelat/spelar CS:GO. Skulle vara underbart om det finns folk här 

som kan tänka sig att hjälpa mig! 

Kommentera inlägget eller skriv PM till mig så berättar jag mer vad det handlar om!  

Tack! 

 

 

Bilaga 3: Brev till deltagare 

Hej! 
 
Vad kul att du vill vara med i min intervjuundersökning. 

Här kommer lite mer information. 

 

 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur tjejer som spelar CS:GO påverkas av bemötandet de får i 

spelet samt belysa spelarinteraktion och kommunikation i spelet och dess påverkan på individen. Jag 

är med min intervju därför intresserad av att få veta hur tjejer som spelar CS:GO känner att de blir 

bemötta, vilken relation de har till spel och spelindustrin samt se efter en eventuell påverkan som 

bemötandet har på individen. 
 
I intervjun går vi in på teman som Bakgrund, Spel och spelindustrin, CS:GO, Bemötande samt 

Framtid. 
 
Intervjun kommer att spelas in men den kommer inte att spelas upp för andra än mig. I uppsatsen 

kommer du vara anonym med en anonym profil som definierar dig. Intervjun förväntas ta ungefär 30 

minuter och sker över Skype. Alla som är med och deltar i undersökningen får möjlighet att läsa 

uppsatsen om de vill. 
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Säg till om du vill vara med och i så fall när du har tid för den!  
 
Tack för visat intresse! 
 
Hälsningar, 
 
Josefine Wallenå 
 

Bilaga 4: Observationsguide 

Den etnografiska observationen genomförs genom spelande av 10 matcher av Matchmaking i CS:GO. 

Forskaren spelar ensam och får på så vis 4 okända lagkompisar att spela med. 
 
Under matchens gång kommunicerar och spelar forskaren utan att med mening provocera eller förstöra 

spelet, för att få se bemötandet från medspelarna. Forskaren spelar utifrån sin egen förmåga och ska 

varken försöka spela bättre eller sämre än man kan, detta eftersom studien eftersöker kommunikation 

och bemötande som vanligt och inte för ett specifikt beteende hos en individ. 
 
Matcherna spelas in på datorn för att efter matchens gång kunna analysera kommunikationen och 

bemötandet i spelet. 
 
För att analysera om forskaren bemöts olika vid olika profileringar ska forskaren vid 5 matcher heta sitt 

riktiga namn och ha en riktig profilbild, medan man vid de andra 5 matcherna kan ha en mer anonym 

profil. 
 
Resultatet från observationerna ska vid analys titta på frågor som: 

 Hur bemöts jag som spelar? 

o Om bra/dåligt, varför? 

 Blir jag bemött på ett annat sätt för att jag är tjej? 

 Hur påverkas jag av det bemötande jag får? 

 Hur fungerar kommunikationen i laget? 

 Vilken betydelse har kommunikationen för spelet? 

 

 

Bilaga 5: Ordlista 

Account Ett konto där du har dina spel, i koppling till CS:GO har du det på Steam 
 
Boostad Ett uttryck där du fått hjälp av de som är bättre än dig i ett spel att utvecklas i spelet, och 

specifikt i CS:GO komma upp i en högre rank. 
 
CS:GO Förkortning för Counter-Strike: Global Offensive 
 
FPS Förkortning för First Person Shooter game, vilket är ett spel där du spelar ur perspektivet som första 

person, så som människan ser i verkligheten. 
 
Global Elite Den högsta möjliga ranken i CS:GOs rankingsystem 
 
Matchmaking Ett spelsätt i CS:GO som spelas på competetive spelsätt där du, antingen själv eller med 

max fyra kompisar, köar upp för en match mot andra i samma rank som du. 
 
Mod Förkortning för modifiering och är en förändring av innehåll från ett spel för att göra den användbar 

i ett sätt som skiljer sig från den ursprungliga versionen. 
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Mute Ett vanligt alternativ i spel eller kommunikationsprogram där du kan välja att stänga av 

kommunikationen mellan dig och en annan person. I CS:GO medför det att du varken kan höra vad 

personen säger eller se vad den skriver, samt vice versa gällande honom för dig. 
 

Rank Ett system inom spelet som utifrån hur bra du spelar delar upp alla spelare i 18 olika nivåer, också 

kallade ranker, för att man i matchmaking ska få möta de som är lika bra som en. 
 
Skype Ett kommunikationsprogram på internet där du kan skicka ljud och bild till andra och föra ett 

samtal, samt möjlighet till chatt. 
 
Steam En spelplattform där bland annat CS:GO finns. En måste ha ett account på Steam för att kunna 

spela CS:GO. 
 
Streaming Direktuppspelning eller strömning, i datorsammanhang distribution av datafiler med ljud, 

bild och video för direkt uppspelning i dator eller mobiltelefon. 
 
Teamspeak Ett kommunikationsprogram på internet där du kan skicka ljud till andra och föra ett samtal, 

samt möjlighet till chatt. Används vanligtvis av de som spelar spel. 
 

VOIP Ett samlingsnamn på program så som Skype och Teamspek eller inbyggda möjligheter i spel 

som gör att du kan kommunicera med andra. 


