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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kategorier av trakasserier och mobbning tjejer stöter på i 

onlinespel inom genren MOBA (Multiplayer online battle arena) och FPS (First person shooter). 

Uppsatsen ämnar även undersöka hur tjejer känner att de blir bemötta och på vilka sätt trakasserier 

påverkar dem i livet. Ett sista syfte med uppsatsen är att undersöka huruvida tjejerna använde några 

strategier för att motverka dessa trakasserier. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer och 

totalt intervjuades sex tjejer mellan 17 och 18 års ålder. Genom fenomenografisk teori kunde man 

urskilja två orsaker (prestation och könstillhörighet) och tre uttryck (könsstereotyper, sexuella 

trakasserier och ”smutskastning”) dessa trakasserier kunde te sig på. Flera av tjejerna såg 

trakasserierna som ett problem där särskilt de sexuella trakasserierna var svårast att bemöta. Detta 

gjorde i sin tur att en del tjejer använde sig av olika strategier för att undgå trakasserier, som ex. att 

utge sig för att vara kille eller använda sig av kompisar för stöd och skydd. Dessa resultat bygger 

delvis vidare på tidigare forskning om internetmobbning och visar att stora problem finns i 

onlinespelvärlden. 
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Inledning 
Det talas ofta om internetmobbning på sociala medier medan det är tyst om hur det ser ut i onlinespel. 

Under våren 2014 sände TV 3 en programserie, Trolljägarna, som handlade om olika personer som 

blivit utsatta för trakasserier, ofta via internet, av olika slag. Den 7 februari 2013 sände Uppdrag 

granskning ett program i SVT om näthat mot kända kvinnor i Sverige. En sökning på ”näthat” på 

Google resulterar i 396 000 träffar, från såväl bloggar som nyhetssajter och olika forum. När man talar 

om nätmobbning förekommer begrepp som näthat, e-mobbning, cyberbullying och toxic behavior (Se 

ex. Slonje, Smith & Frisén, 2012, vars texter handlar om onlinemobbning från mobbarens sida – inte 

upplevelsen av att vara utsatt för det.). Mobbning som fenomen är inte nytt, men just nätmobbning är 

det. Mycket forskning har skett och sker fortfarande inom området. Däremot forskas det inte i närheten 

lika mycket om nätmobbning i onlinespel vilket har lett till att folk i allmänhet vet mycket lite om 

problemet. Skolverket (2013) definierar mobbning som en form av kränkande behandling eller 

trakasserier som innebär upprepad negativ behandling där någon eller några medevetet tillfogar eller 

försöker tillfoga en annan person skada eller obehag. Mobbning handlar alltså om systematiska 

trakasserier mot en person och inte om enstaka konflikter. Trakasserier och mobbning på nätet kan ske 

verbalt och psykiskt där forum, chattar och andra program som ex. Skype, är vanliga medel. Skolor 

runtom i landet har ofta olika temadagar för trakasserier och/eller mobbning där likabehandlingsarbete 

ligger i fokus. Vad som sägs i onlinespel kan vara mycket allvarligt, men det är ett nytt område och 

därför kan man anta att många lärare inte vet om detta. Därför är det av stor vikt att uppsatser och 

rapporter om detta når lärare och skolor eftersom onlinespel blir allt vanligare. Statens medieråd 

(2014) frågade unga pojkar och flickor 2012/2013 om någon varit elak eller mobbat dem på internet 

eller via mobilen under det senast året. Bland pojkar i åldern 13-16 år svarade 6 % ja, och bland pojkar 

i åldern 17-18 svarade 5 % ja. Bland tjejer var siffrorna 20 % respektive 10 %. En anledning till att 

tjejerna är mer utsatta kan vara, enligt Statens medieråd, att medan 15 % av pojkar som är 17 år 

tillbringar 3 timmar eller mer varje dag vid sociala medier är denna siffra 42 % hos tjejer i samma 

ålder. 

 

Till och med 9 års ålder spelar flickor och pojkar i ungefär samma utsträckning, men därefter avtar 

tjejers spelande medan killarnas ökar. Trots det pekar Statens medieråds statistik på att 87 % av alla 

barn i åldern 9-12 år spelar spel. Den sociala aspekten i spel är avgörande för många, vilket många 

föräldrar ofta förbiser. Det finns dock stora könsskillnader: 49 % av pojkar mellan 13 och 16 år spelar 

dator- och tv-spel varje dag medan siffran för tjejer i samma ålder är 2 %. Pojkar spelar generellt sett 

mer och struntar ofta i åldersmärkningarna på spelen. Det finns alltså en del statistik och forskning 

som handlar om onlinespel, men det är få som på ett strukturerat sätt undersökt tjejers upplevelser av 

trakasserier i onlinespel. För många ungdomar är spelandet en identitet eller livsstil – de är ”gamers” 

(Statens medieråd, 2014). Förhoppningen är att genom denna uppsats belysa hur tjejer upplever att de 

bemöts i onlinespel och undersöka hur de uppfattar situationen. 

Bakgrund 

Det finns många typer av onlinespel: alltifrån mobilspel som Wordfeud till datorspel som Call of 

Duty, World of Warcraft, League of Legends och Minecraft. Jag kommer i denna uppsats fokusera på 

två olika typer av spel: MOBA och FPS. MOBA står för ”Multiplayer online battle arena” och 
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exempel på MOBA-spel är League of Legends (LoL), Dota, Dota 2, Smite och Heroes of Newerth 

(HoN). FPS står för ”First person shooter” och exempel på FPS-spel är Call of Duty (CoD), 

Battlefield-serien (Bf), Counter-Strike (CS) och Team Fortress 2 (TF2). Båda speltyperna är, för det 

mesta, lagbaserade där samarbete med andra rekommenderas för att vinna. De flesta MOBA-spel går 

ut på att fem spelare möter fem andra spelare där alla kontrollerar varsin karaktär och slutmålet är att 

förstöra motståndarens bas. Under tiden försöker spelarna döda varandra och andra datorstyrda 

karaktärer (NPC:s) för att samla på sig erfarenhet och pengar som de kan spendera genom att köpa 

tillbehör till karaktären man för tillfället spelar. De flesta matcher i MOBA-spel tar ca 30 minuter och 

under denna tid har man liten eller ingen möjlighet att gå ifrån datorn eftersom man förväntas 

medverka under hela matchen. FPS-spel är också lagbaserat, där målet kan se lite olika ut men 

huvudpoängen är att överleva och döda motståndarna. Man skräddarsyr ofta sin karaktär genom att 

innan matchen börjar välja vilka vapen man vill använda och vilka specialförmågor man skall ha. En 

match i ett FPS-spel behöver inte vara lika tidskrävande som i MOBA-spel. Överlag tar matcherna i 

FPS-spel ungefär lika lång tid men det är ofta enklare att gå afk (away from keyboard – alltså att gå 

ifrån datorn) och det finns för det mesta inte samma krav på att stanna under hela matchen eftersom 

man i FPS-spel inte riskerar att bli avstängd från spelet för inaktivitet. I både MOBA- och FPS-spel 

har spelare möjlighet att skapa egna lag och man kan då välja att spela antingen med ”sitt” lag, annat 

lag eller ensam. Om man spelar med ”sitt” lag innebär detta att man inte spelar tillsammans med 

någon okänd person, utan alla i laget sitter oftast och talar med varandra via voicechat (Ex. Skype, 

Teamspeak eller Ventrilo). Om man spelar i ett annat lag beror det ofta på att man är inbjuden av ett 

annat gäng spelare som känner varandra sen tidigare och om man spelar ensam spelar man oftast utan 

någon man känner sedan tidigare, med främlingar. Man kan inte spela helt ensam, utan någon annan, i 

MOBA-spel. De flesta MOBA-spel har idag en funktion där man kan rapportera andra spelare till 

utvecklarna (såväl med- som motspelare) för olika saker, som ex. att de lämnar spelet, avsiktligt spelar 

dåligt eller trakasserar andra spelare. En term som ibland förekommer i dessa former av spel, dock 

oftare i MMORPG (Massive multiplayer online roleplaying game, ex. World of Warcraft), är ”NPC” 

vilket betyder non-player character. Det är alltså en karaktär i spelet som inte kontrolleras av en 

spelare, utan agerar som den är programmerad att göra. 

 

MOBA-genren har under de senaste åren vuxit explosionsartat. Speljournalisten Megan Farokhmanesh 

(2014) skrev i januari 2014 att uppemot 27 miljoner människor spelar LoL varje dag där upp till 7.5 

miljoner spelar samtidigt. Totalt sett spelar ca 67 miljoner människor LoL varje månad. Notera att 

dessa siffror är nästan ett år gamla. Detta gör MOBA-spelen, och särskilt LoL, mycket intressanta 

eftersom så pass många spelar det samt att MOBA-genren fortfarande växer. 

 

Det framgår av Statens medieråd (2014) och Beckman (2013) att tjejer spelar onlinespel i mindre 

utsträckning än killar. Beckman visar också att tjejer oftare än killar får utstå kommentarer av olika 

slag kopplade till deras kön. MOBA-spel har dessutom dåliga rykten om sig att vara extrema när det 

gäller onlinemobbning. I LoL var problemet så stort att de anlitade extern hjälp från forskare för att 

hjälpa dem råda bot på problemet (McWhertor, 2012). FPS-spel liknar MOBA-spel på det sätt att man 

till skillnad från ett MMORPG inte är en viss karaktär och att relationer mellan spelare är mycket mer 

flyktiga eftersom alla inte spelar på samma server. MMORPG:n inkorporerar dock fler situationer där 

man som spelare kan spela med andra från olika servrar mer och mer men detta skiljer sig mycket åt 

beroende på spel. Att undersöka hur tjejer känner sig i MOBA- och FPS-spel är således både intressant 

och givande eftersom det saknas forskning inom dessa speltyper, särskilt inom MOBA som är ett 
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relativt nytt spelfenomen. Det är också intressant att ta reda på hur de känner sig utanför spelen, när de 

ex. är i skolan, med kompisar eller reser. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att med stöd av fenomenografisk teori undersöka vilka olika typer av 

trakasserier och mobbning unga tjejer utsätts för i MOBA- och FPS-spel. Ett vidare syfte är att 

undersöka hur tjejer upplever att de blir bemötta i MOBA- och FPS-spel. Uppsatsen kommer också 

undersöka i vilken utsträckning deras bemötande inom dessa spel påverkar dem på ett personligt plan. 

Till sist ämnar uppsatsen ta reda på hur tjejerna hanterar mobbningen och trakasserierna. Använder de 

någon särskild strategi? Mina forskningsfrågor är: 

 

1. Vilka former av trakasserier och mobbning utsätts unga tjejer för i MOBA- och FPS-spel? 

2. På vilket sätt påverkar dessa former av onlinemobbning och onlinetrakasserier tjejerna? 

3. Hur hanterar tjejerna onlinemobbningen och onlinetrakasserierna? Vilka strategier används? 

Tidigare forskning 

Onlinemobbning 

Bernes avhandling från 2014 innehåller mycket statistik om nätmobbning, där hon bl.a. skriver att 

tjejer utsätts mer för utseenderelaterad nätmobbning medan killar ofta får höra kommentarer om att de 

skulle vara eller såg ut att vara homosexuella, och att yngre elever (åk. 4) utsätts för mer nätmobbning 

än äldre sådana (åk. 6). Vidare skriver Berne att medan killar ofta inte bryr sig om sådant de får höra 

tar tjejer oftare åt sig, och vissa tjejer beskrev ibland effekterna av det de fick höra som irreversibel. 

Den vanligaste strategin för att hantera nätmobbningen var att berätta om den för någon annan, där 

föräldern/föräldrarna blev de som oftast fick lyssna på sina barn, men där lärare också ofta fick höra 

om det från sina elever. Berne skriver också att det inte finns någon gemensam definition för 

begreppet nätmobbning, vilket gör det hela mer problematiskt (Berne, 2014). 

 

Beckmans avhandling från 2013 handlar om både ”vanlig” mobbning och internetmobbning. I 

avhandlingen tar Beckman upp likheter och skillnader mellan vanlig mobbning och internetmobbning 

och skillnader mellan kön, psykosomatiska problem och handikapp. Beckman använder två metoder i 

sin avhandling: dels enkätundersökningar men också fokusgrupper. Beckmans resultat visar att flickor 

oftare var utsatta för onlinemobbning än pojkar, samtidigt som det inte fanns någon skillnad mellan 

pojkar och flickor gällande vanlig mobbning. De som hade psykosomatiska problem och/eller hade 

något handikapp var i större risk att utsättas för onlinemobbning än övriga (Beckman, 2013). Bernes 

och Beckmans avhandlingar visar alltså på vikten av att undersöka just tjejers situation. 
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Slonje, Smith och Frisén har skrivit två artiklar tillsammans, båda från år 2012. I den ena tar de upp 

skillnader och likheter mellan onlinemobbning och traditionell mobbning, där de bl.a. menar att två 

viktiga skillnader finns: den första handlar om att onlinemobbning, till skillnad från traditionell 

mobbning, kan ske 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Den andra skillnaden är att 

onlinemobbning ibland hamnar utanför mobbarens kontroll och får konsekvenser ingen direkt kan 

förutse (de kallar detta för ”snowballing”) (Slonje, Smith & Frisén, 2012a). Ett annat viktigt resultat 

var att onlinemobbarna mer sällan än traditionella mobbare ångrar sina handlingar. De skriver också 

att: 

 

… often the cyberbully cannot see or hear the one they are targeting and in some 

instances they may not even know whom they are targeting, i.e., they do not identify their 

victim. This could therefore lead to fewer feelings of shame, guilt or remorse compared to 

a face-to-face interaction (Slonje, Smith & Frisén 2012a, s. 246). 

 

I deras andra artikel diskuterar Slonje, Smith och Frisén begreppet ”cyberbullying” och 

problematiserar det. De visar att ungdomar är den vanligaste gruppen som sysslar med 

internetmobbning och skriver att tjejer är mer engagerade i onlinemobbning än traditionell mobbning, 

men att det samtidigt inte finns något entydligt forskningsresultat som visar exakt hur vanligt det är, 

vilket antagligen beror på att forskare har använt olika metoder för sina resultat (Slonje, Smith & 

Frisén, 2012b). De skriver också att: 

 

…some victims report being ‘not bothered’ about it, in part because it is not ‘real’ or 

physical. Overall, cyberbullying and traditional bullying appear to have broadly similar 

negative impacts; but some features of cyberbullying, especially anonymity, lack of a safe 

haven, and embarrassment due to the potentially large breadth of audience, can make the 

impact of cyberbullying especially strong, for some young people and in some 

circumstances (Slonje, Smith & Frisén 2012b, s. 5). 

 

En examensuppsats från Uppsala universitet skriven av Josefine Fahlström och Emma Matson handlar 

om ”cyberbullying” i spelet League of Legends (LoL). Fahlström och Matson spelade 50 matcher i 

spelet och upptäckte att det i 70% av fallen förekom ”toxic behavior”. Anledningarna till detta 

beteende var många, men de vanligaste var: tävlingsaspekten, individualism och ”high stakes”, alltså 

varje enskild handlings konsekvens. Deras metod innebar att de spelade spelet och då antecknade de 

gånger ”toxic behavior” inträffade. Deras teori kallas MDA, och står för Mechanics, Dynamics och 

Aesthetics, vilket innebär att spelet delas upp i segment som man senare kan analysera djupare 

(Falhström & Matson, 2014). 

Genus och interaktion i onlinespel 

Jonas Linderoth och Camilla Olsson vid Göteborgs universitet släppte 2010 en rapport om onlinespel, 

Världen som spelplan – gränsöverskridande i onlinespelskulturen. I rapporten kommer författarna 

fram till att onlinespel är en mycket social plats där åldersskillnad, nationalitet och social klass inte 

spelar lika stor roll som på andra sociala arenor. Denna öppna kultur åsidosätts dock om en spelare är 
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kvinna. Då framträder stereotypa könsuppfattningar som leder till att onlinespelandet får andra sociala 

regler. Kvinnliga spelare särbehandlas och utsätts för en sexualisering i spelvärlden vilket i sin tur lett 

till att vissa kvinnor utger sig för att vara män, män för att vara kvinnor eller så håller man 

könstillhörigheten hemlig (Linderoth & Olsson, 2010).  

 

Björn Sjöbloms avhandling från 2011 handlar bl.a. om onlinespelande på internetkaféer. Sjöblom 

menar att spelare på internetkaféer oftast har tillgång till spelen hemma, men att många aspekter 

endast kan tillgodoses genom att vara nära de man spelar. Att hjälpa nybörjare, samtala om vad som 

händer på skärmen och samtal mellan lagmedlemmar om olika strategier etc. blir enklare om man 

sitter i närheten av varandra. Sjöblom tar också upp begreppen ”noob”, som innebär att man är 

nybörjare eller dålig, och ”imba”, som innebär att man är väldigt bra, där begreppen befinner sig på 

varsin sida av en skala som beskriver hur bra man är i spelen. I avhandlingen tas också upp hur skuld 

används. Sjöblom förklarar att skuld används för två funktioner: dels som en karaktärstävling där den 

som ”vinner” skuldkriget (”blame games”) också ses som en kompetent spelare och dels om 

diskussionen efter en viss händelse där spelare diskuterar vad som gick fel. Den som får skulden för 

någonting hen gjort som var fel brukar ofta komma med förklaringar och detta kan i sin tur leda till en 

diskussion om hur en individ eller grupps prestation kan förbättras (Sjöblom, 2011). 

 

Jenny Sundén och Malin Sveningsson har tillsammans skrivit boken Gender and sexuality in online 

game cultures (2011). Boken fokuserar främst på spelet World of Warcraft där författarna utfört 

etnografiska studier i spelet. Sveningsson skriver om relationen mellan män-män och kvinnor-män där 

kvinnor ibland fungerar som valuta för männens maskulinitet samtidigt som en del män ser chansen att 

ignorera maskulina ideal och könsstereotyper om kvinnor är närvarande. Hon tar också upp positiv 

diskriminering och att många män vill spela med kvinnor. Sveningsson tar även upp oskyldigt 

flörtande som ibland leder till oönskade sexuella inviter och sexuella trakasserier och menar att 

”Romantic and sexual encounters and relationships often have a great importance for the players’ 

gaming experiences as a whole” (Sundén & Sveningsson, 2011, sid. 18). Till sist diskuterar 

Sveningsson olika strategier kvinnor använder sig av i spelet och drar paralleller till andra 

mansdominerande områden som exempelvis försvarsmakten, musikindustrin och journalistiken. 

Bokens andra del, skriven av Sundén, handlar till stor del om vilka känslor spelet väcker där hon 

använder sig av bl.a. queerteori. Sundén studerar särskilt ett gille i spelet där samtliga bekänner att de 

inte är heterosexuella och beskriver hur sexualitet ändå används i denna grupp, dock på ett mer lekfullt 

sätt. 

 

Det som framgår av den tidigare forskningen är att internetmobbning är både vanligt och allvarligt. Att 

interagera i onlinespel är samtidigt ett måste för många spelare, och jag tror inte att problemen 

kommer minska av sig själva. Det är också tydligt att tjejer generellt sett tar åt sig av det som sägs i 

större utsträckning än vad killar gör – vilket visar på vikten av att undersöka just deras situation. 

Samtidigt finns det ett stort problem: nämligen att det inte finns en tydlig definition av nätmobbning. 

Cyberbullying, toxic behavior och nätmobbning kastas ofta omkring som synonymer. 
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Teoretiskt perspektiv 
Teorin jag valt att använda för uppsatsen är fenomenografi. Fenomenografin avser studera 

uppfattningar om olika fenomen, till skillnad från fenomenologin som avser studera fenomenen i sig. 

Fenomenografin är en inriktning av fenomenologin som utvecklades vid Göteborgs universitet under 

1980-talet av Ference Marton och Shirley Booth av anledningen att man ville svara på frågan ”varför 

vissa är bättre än andra” på olika saker i skolan. Det fenomenografin tog från fenomenologin var att 

människor uppfattar ett och samma fenomen på olika sätt. Fenomenografin studerar alltså 

beskrivningar av fenomen, hur olika människor uppfattar någonting (Marton & Booth, 1997). Det är 

detta som kallas för uppfattningsbegreppet inom fenomenografin och som är det mest centrala 

begreppet inom hela teorin (Kroksmark, 2007). Forskaren Tomas Kroksmark skriver att 

”Fenomenografin är således en ansats som vill göra verkligheten så som uppfattad så stor rättvisa det 

överhuvud är möjligt.” (Kroksmark, 2007, sid. 5). På grund av detta anser jag att fenomenografin 

fungerar väl som teori för uppsatsen, eftersom det centrala är just hur tjejer uppfattar 

internetmobbning. Inom fenomenografin är också beskrivningskategorier centrala. Detta innebär att 

man som forskare måste analysera transkriberingarna av materialet och därefter organisera och hitta 

kategorier i materialet. Kroksmark säger också att: ”Beskrivningskategorierna är alltid 

innehållsrelaterade, vilket innebär att de är ordnade i förhållande till varandra genom dess 

innehållsliga karaktär…” (Kroksmark, 2007, sid. 13). Enligt fenomenografin är det alltså centralt att 

identifiera och kategorisera det informanterna uppger. I resultatdelen av uppsatsen kommer jag således 

att identifiera olika typer av trakasserier/mobbning som tjejerna nämner och kategorisera dem enligt 

fenomenografin. Johansson (1999) beskriver det fenomenografiska tillvägagångssätt på följande vis, 

där man alltid börjar med 1: Avgränsning av en företeelse i världen och sedan går vidare tills man 

slutar på 7: Samordning av beskrivningskategorier i ett gemensamt utfallsrum.  

 

Uppläggning Datainsamling Rapportering 

1. Avgränsning av en företeelse 

i världen 

3. Intervju av företeelsen 5. Identifiering av uppfattningar 

av företeelsen genom analys av 

utsagor 

 → → 

→ → 

6. Redovisning i 

beskrivningskategorier 

2. Urskiljning av aspekter i 

företeelsen 

4. Utskrivning av intervjun 7. Samordning av 

beskrivningskategorier i ett 

gemensamt utfallsrum 

 Figur 1: det fenomenografiska tillvägagångsättet enligt Johansson (1999) 

 

För min egen del är 1: internetmobbning i onlinespel, 2: aspekter av internetmobbningen, 3: kvalitativ 

intervju, 4: transkribering av intervjuerna. Punkterna 5, 6 och 7 under rapportering finner man i 

resultatdelen av uppsatsen och är alltså de kategorierna av trakasserier och mobbning jag funnit. 

Johansson (1999) säger också att det intressanta i fenomenografisk forskning är vilka uppfattningar 

om företeelsen (i detta fall internetmobbning i onlinespel) som gruppen av informanter har, men inte 

vem eller vilka som säger vad. 
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Marton (1981) skriver om första och andra ordningens perspektiv där första ordningens perspektiv 

handlar om att forskaren själv beskriver aspekter av verkligheten som är av intresse, medan andra 

ordningens perspektiv, som är centralt inom fenomenografin, handlar om hur andra människor 

uppfattar aspekter av verkligheten. I den här uppsatsen handlar första ordningens perspektiv om mina 

tolkningar av den tidigare forskningen samt kategoriseringen av informanternas svar och andra 

ordningens perspektiv om hur unga tjejer beskriver sina upplevelser om trakasserier i onlinespel. 

 

Ett annat viktigt begrepp inom fenomenografin är kunskapsbegreppet, som bygger vidare på 

uppfattningsbegreppet. Kroksmark säger att: ”Kunskap betyder då att omfatta eller få insikt i och 

implicit eller explicit förstå något upplevt, iakttaget eller erfaret.” (Kroksmark, 2007, sid. 7). Det 

handlar alltså om att kunskap, enligt fenomenografin, är upplevelser, iakttagelser och erfarenheter 

informanterna har. Kroksmark (2007) skriver vidare att när man i fenomenografisk mening lär sig 

något har man i viss mån lämnat en aspekt av ett uppfattat innehåll för en annan som är kvalitativt 

skild. För uppsatsens del innebär detta att kunskap är att förstå det tjejerna implicit och explicit säger 

och erfar. 

 

Ett annat begrepp inom fenomenografin är horisontbegreppet. Begreppet kommer ursprungligen från 

fenomenologin men Kroksmark förklarar att det fungerar även i fenomenografin och förklarar det på 

följande sätt: ”Horisontbegreppet innebär att det innehåll som omger det intentionala objektets 

tematiska kärna inte omedelbart presenterar sig i vår varseblivning av tingen.” (Kroksmark, 2007, sid. 

25). Det handlar alltså om att människor inte enbart uppfattar det de ser, utan också det som är 

medpresenterat. Kroksmark (2007) använder sig av ett exempel för att förtydliga där han beskriver att 

om man ser en husfasad antar man samtidigt att det finns en baksida även om man inte kan se den. 

Huset finns kanske i en miljö bland andra hus, ser ut på ett särskilt sätt och av våra tidigare 

erfarenheter kan vi anta att det också finns en baksida av huset. Horisontbegreppet innebär en sorts 

referensvärld, och utan denna skulle människors varseblivningar framstå som ofullständiga och 

obegripliga (Kroksmark, 2007). 

 

Innan jag går över till metodavsnittet bör en sak poängteras, nämligen att kvalitativa och inte 

fenomenografiska intervjuer är själva metoden. Anledningen till detta är att jag fick vetskap om 

metoden fenomenografiska intervjuer först efter att jag genomfört intervjuerna. Jag tror dock inte 

resultaten i sig skiljer sig åt p.g.a. detta, eftersom mycket verkar vara detsamma om man jämför 

kvalitativa intervjuer enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) och fenomenografiska intervjuer 

enligt Kroksmark (2007). I båda metoderna utgår man från ett fåtal stora frågor man vill diskutera och 

Kroksmark säger att fenomenografiska intervjuer kan vara såväl ostrukturerade som semistrukturerade 

och strukturerade (Kroksmark, 2007).  
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Metod  

Val av metod 

Metoden för uppsatsen är kvalitativa intervjuer. Att hålla intervjuer fungerar väl ihop med teorin, där 

tanken är att genom intervjuer kunna identifiera och kategorisera tjejernas egna upplevelser. Totalt 

höll jag sex intervjuer med tjejer i åldern 17-18 år. Att använda mig av kvalitativa intervjuer har varit 

mycket viktigt, eftersom fokus legat på hur tjejerna själva upplevt trakasserier och mobbning. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) skriver om intervjuer och att man genom att fråga och intervjua 

människor om hur de upplever olika fenomen också kan förstå dem och som student och forskare 

komma vidare i sin studie. De skriver också att intervjuer är ett sätt att få insikt om olika sociala 

miljöer och vilka förhållanden som råder däri. Eftersom jag vill få reda på hur tjejer upplever 

trakasserier och mobbning verkar denna metod kunna hjälpa mig få svar på de frågor jag ställer. 

Urval och avgränsningar 

Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) bör man intervjua mellan sex och åtta personer för att få 

en hög säkerhet i det man intervjuar om. Enligt de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, som Vetenskapsrådet (2002) givit ut, står det under samtyckeskravet 

att man, om intervjupersonerna är över 15 år, inte behöver informera föräldrarna innan intervjun. 

Denna anledning, plus det att jag själv kommer bli högstadie-och gymnasielärare, gjorde att jag valde 

att intervjua tjejer mellan 15 och 18 år. Av ren tillfällighet visade det sig att alla de jag intervjuade var 

17-18 år gamla. De kriterier tjejerna var tvungna att uppfylla var således att de måste vara 15-18 år 

gamla, måste spela FPS- eller MOBA-spel online och måste ha erfarenheter kring 

trakasserier/mobbning i dessa spel. Två av mina informanter fick jag tag på via bekanta och de 

resterande fyra hittade jag på en gymnasieskola i södra Stockholm. Innan jag fick tag på de fyra 

tjejerna på gymnasieskolan gick jag till rektorn och frågade om lov att ställa frågor till eleverna. Jag 

berättade om studiens syfte och om vilka informanter jag behövde, och rektorn gav mig då sitt 

samtycke att fråga elever på skolan. Därefter ställde jag mig i en stor hall, där nästan alla elever befann 

sig under dagen och frågade där ut ungefär 100-125 tjejer tills jag fick tag på fyra stycken som spelade 

FPS- eller MOBA-spel som också var villiga att ställa upp på intervju. 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Mina undersökningspersoner var sex tjejer mellan 17 och 18 års ålder. Samtliga gick för närvarande i 

gymnasieskolan i olika delar av Stockholms stad. Alla spelade FPS- eller MOBA-spel online och hade 

erfarenhet av trakasserier och/eller mobbning i dessa spel. 

Insamlingsteknik 

Min metod för uppsatsen var kvalitativa intervjuer. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) talar ogärna 

om ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer som de menar är svåra och ofta 

onödiga att skilja åt. De menar att den kvalitativa intervjuns styrka är att man enklare kan anpassa 
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frågorna efter informanterna. Vilka frågor, när man ställer dem och hur man ställer dem beror alltså på 

situationen i sig.  

 

Jag inledde varje intervju med att berätta lite om mig själv och vad jag gör. Därefter tog jag upp att jag 

själv spelade spel och därigenom försökte jag få tjejerna att börja prata om vilka spel de spelar och på 

så sätt börja intervjun. Jag hade öppna frågor eftersom jag ville att tjejerna skulle berätta så mycket 

som möjligt själva utan att jag avbröt dem med frågor. Jag hade en del frågor nedtecknade för att inte 

glömma bort ställa dem, men försökte fokusera min energi på det som berättades och ställa ev. 

följdfrågor för att förtydliga något eller för att få dem att berätta mer om en viss företeelse. Samma 

frågor ställdes till samtliga informanter, men inte alltid i samma ordning. Ibland behövde jag inte ställa 

många frågor eftersom vissa informanter gärna pratade uttömmande om ett ämne och i andra fall var 

jag tvungen att ställa fler frågor och ibland på lite olika sätt för att få fram svar. 

Genomförande 

De informanter jag fick tag på via bekanta kontaktade jag via mejl innan intervjun och skickade ut 

informationsbrev och samtyckesbrev. Därefter bestämde vi tid och plats för intervjuerna, och båda 

gångerna skedde det på bibliotek i Stockholm. Tre av intervjuerna på skolan skedde i ett allmänt 

utrymme inuti skolbyggnaden. Samtliga gånger kunde jag sitta enskilt med eleven och det enda 

störande momentet var en lärare som vid en av intervjuerna kom fram och frågade lite allmänt om 

intervjun. Detta påverkade dock inte intervjun på något sätt som jag uppfattade det. Den sista intervjun 

höll jag på ett bibliotek i Stockholm. Tre intervjuer hölls alltså på bibliotek inne i Stockholm och tre 

hölls på en gymnasieskola. Jag uppfattade det som att tjejerna kände sig bekväma med de valda 

platserna. Det största problemet med intervjuerna var att de tog lång tid att planera och genomföra. 

Intervjuerna tog mellan 30 min och 1.5 timme, beroende på hur mycket tjejerna pratade på egen hand. 

Att få tag på de sex tjejerna tog mycket längre tid än vad jag först trott. 

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna spelades in med hjälp av min Iphone och jag förde dessutom anteckningar under tiden. 

Anledningen till att jag antecknade var att jag aldrig använt mig av intervjuer tidigare och för 

säkerhets skull ville jag ha anteckningar ifall något skulle hända med inspelningarna eller om något 

gick fel under själva intervjun. Intervjuerna transkriberades efter genomförandena och jag gjorde det 

som Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) kallar för en ”vanlig” utskrift, d.v.s. tog med allt som sades. 

I de fall utropstecken och frågetecken förekommer i citaten är det p.g.a. att tjejen frågade sig själv eller 

mig något eller att hon sa något väldigt högt. Jag har i några fall justerat språket informanterna 

använder för att göra det mer läsvänligt, men i övrigt hållit mig så nära originalen som möjligt. Alla 

uppgifter har avidentifierats i transkriberingen, såväl platser som namn på de intervjuade, deras namn i 

spelen och grupper (gillen och/eller klaner) de är med i. Om jag pratade informellt med informanterna 

innan eller efter intervjun, när de ex. läste igenom informationsbrevet eller när vi talade allmänt om 

skola, spel, attityder etc. och jag då spelade in har jag valt att inte transkribera detta. Jag antecknade då 

heller ingenting. Jag valde också att inte transkribera det som sades när informanterna pratade om 

sådant som inte hade med studien att göra, ex. sådant som handlar om spelmekanik, specifika detaljer 

om spel, gillen eller föremål. Att transkribera de delarna skulle ta lång tid utan att tillföra någonting 

nytt till studien.  
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Efter transkriberingen läste jag igenom tjejernas svar samt de anteckningar jag fört under intervjuerna 

för att på så sätt kunna hitta kategorier. De kategorier jag funnit är alla tagna från intervjuerna och en 

del kategorier är också namngivna efter vad informanterna själva kallade dem (Sexuella trakasserier, 

könsstereotyper). Eftersom jag inte enbart hittade hur trakasserierna tog sig uttryck, utan också orsaker 

till trakasserierna var det också viktigt att se på sambanden mellan orsak och uttryck. Det visade sig att 

det alltid fanns ett samband mellan orsak och uttryck utom i ett fall: mellan könstillhörighet och det 

jag valt att kalla ”smutskastning”. ”Smutskastning” verkar alltid vara generell och de som sysslar med 

sådant (”Vad dålig du är!”, ”Hur fan kunde du missa det?!” eller ”Jävla noob”) tar inte hänsyn till 

vilket kön personen har. Dessa samband mellan orsak och uttryck kunde identifieras eftersom tjejerna 

ofta beskrev den upplevda skillnaden mellan hur tjejer och killar bemöts i dessa spel. En informant 

säger uttryckligen att sexuella trakasserier är vanligt att bli utsatt för som tjej medan killar, enligt 

henne, aldrig får höra liknande saker. Det är återigen viktigt att poängtera att det fenomenografiska 

sättet att kategorisera handlar om att hitta kategorier utifrån vad tjejerna säger att de upplever.  

Forskningsetiska överväganden  

Innan varje intervju gav jag ett informationsbrev och samtyckesbrev (Bilaga 1) till varje informant. 

Vid de tillfällen jag kommunicerade med informanterna via mejl innan skickades informationsbrevet 

till dem via e-post. Jag lät dem läsa igenom hela informationsbrevet och frågade alltid om de hade 

några frågor angående informationsbrevet, uppsatsen eller intervjun i sig. Precis innan jag startade 

intervjun bad jag dem läsa igenom samtyckesbrevet och skriva under. Såväl innan som efter intervjun 

påtalade jag att de när som helst kunde välja att gå därifrån och att jag då skulle stryka deras 

medverkan. 

 

Jag poängterade vikten av forskningsetik för samtliga informanter och såg till att de kände till de 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet kan konkretiseras på följande sätt: 

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om 

att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen 

skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas 

påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 7). 

 

Detta uppfylldes genom att jag beskrev uppsatsens syfte och poängterade för informanterna att deras 

medverkande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. Jag gav också informanterna ett 

informationsbrev som man finner i Bilaga 1 i slutet av uppsatsen. 

 

Om Samtyckeskravet står följande: 
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Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa 

fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) 

(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 9). 

 

Detta krav uppfylldes genom att jag lämnade ett samtyckesbrev till informanterna innan intervjuerna 

påbörjades, se Bilaga 2. Ingen av informanterna är under 15 år så jag kontaktade inte föräldrar. 

 

Om konfidentialitetskravet kan man läsa:  

 

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 

beträffande sådana uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12). 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att jag avidentifierade samtliga informanter och valde att 

inte namnge olika namn och gillen som tjejerna nämnde under intervjuerna. Detta poängterades också 

för tjejerna. Ingen av informanterna verkade besväras om jag nämnde dem vid deras namn eller om 

deras internetalias kom fram, men jag har trots det valt att inte använda mig av deras riktiga namn. 

Trots att de säger en sådan sak innan en intervju, kanske de dagarna efter ångrar sig om de råkade 

nämna ett namn eller gille på ett negativt sätt.  

 

 

Och till sist, om nyttjandekravet, står det: 

 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 

14). 

 

Det sista kravet uppfylldes genom att jag poängterade för informanterna att det de säger enbart 

kommer användas för uppsatsen och att ljudupptagning samt transkribering kommer förstöras efter 

godkänt resultat. 

Studiens kvalitet 

En styrka med mitt metodval var att eftersom jag fokuserar på tjejers upplevelser, fungerar intervjuer 

mycket bra. Fokusgruppsdiskussioner hade också fungerat väl, men med tanke på hur svårt det var att 

få tag på sex tjejer för intervjuer tror jag det hade varit omöjligt eller åtminstone väldigt svårt att få tag 

på de 15-20 individer som krävts för tre diskussionstillfällen. Ett potentiellt problem var att jag redan 

hade stora förkunskaper om onlinespel och internetmobbning, vilket enligt fenomenografisk teori kan 
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bli problematiskt (Kroksmark, 2007). Detta problem minskas dock av att jag undersökte en specifik 

grupp (tjejer) jag inte tillhör och frågade dem om deras upplevelser. 

 

Genomförandet av intervjuerna fungerade mycket väl anser jag eftersom jag och informanten vid 

samtliga tillfällen kunde sitta ostörda (utom vid tillfället då en lärare kom och ställde ett par frågor) 

och tjejerna kunde tala fritt. Vissa av tjejerna började berätta om sina erfarenheter utan att jag behövde 

ställa en mängd frågor och då behövde jag enbart ställa följdfrågor för förtydligande. Ett par av 

tjejerna var mer tystlåtna och då behövde jag ställa både fler och mer specifika frågor. Bland de som 

var mer tystlåtna var jag noga med att de kände sig säkra och trygga i situationen och då kunde jag 

ibland berätta mer om mina egna erfarenheter från olika spel och internetmobbning. Detta hjälpte dem 

oftast att slappna av mer. Vid ett par tillfällen, då jag var osäker på hur en tjej kände sig, bekräftade jag 

åter igen att deltagandet var frivilligt och att hon, om hon ville, kunde gå därifrån. Hon avfärdade det 

förslaget och menade istället att hon bara behövde tid för att formulera sig. 

 

Johansson (1999) beskriver att styrkan och säkerheten i undersökningen är validitet och reliabilitet och 

vid en kvalitativ forskningsstudie har forskaren en stor roll vilket bevisar vikten av att vara medveten 

och kritisk i undersökningen. I en fenomenografisk undersökning handlar reliabiliteten och validiteten 

om intervjupersonernas uppfattningar. Utifrån deras uppfattningar framkommer de 

undersökningskategorier som resultatdelens första avsnitt identifierar och beskriver. Frågan man måste 

ställa sig är om de fenomenografiska kategorier man kommer fram till representerar de uppfattningar 

som informanterna gett utryck för (Johansson, 1999). 

Resultat och analys 
Uppsatsens resultatdel är uppdelad i tre delar: vad som sägs till tjejerna, hur tjejerna påverkas av det 

som sägs och hur tjejerna hanterar det som sägs. I den första delen kommer jag beskriva olika typer av 

trakasserier/mobbning tjejerna utsätts för och försöka identifiera olika kategorier enligt 

fenomenografin. I den andra delen kommer jag använda dessa kategorier för att tydliggöra hur tjejerna 

känner sig när de blir påhoppade. Genom detta kommer jag också belysa olika typer av 

trakasserier/mobbning som är svårare att hantera än andra. Detta leder fram till den tredje delen, om 

hur tjejerna hanterar det som sägs. Här kommer jag återigen använda mig av kategorierna för att se om 

tjejerna har en generell strategi de använder eller om de gör olika saker beroende på vad som sägs till 

dem. Ett exempel på kategorisering från resultatdelen är ex. att flera tjejer nämner sexuella trakasserier 

som något de i högre grad än killar får utstå. Av den anledningen har jag valt sexuella trakasserier som 

en kategori. 

 

Varje tjej har i resultatdelen en egen underrubrik per avsnitt. Anledningen till detta är att det blir 

tydligt vad var och en av tjejerna säger om de olika avsnitten och det tydliggör och poängterar viktiga 

aspekter, som ex. sexuella trakasserier, när jag inte buntar ihop dem. På detta sätt blir det också klart 

och tydligt vilka kategorier jag hittat. De tre första tjejerna, Helena, Josefin och Sara spelar MOBA-

spel medan Erika, Lina och Anna spelar FPS-spel. Ett tematiskt upplägg hade varit möjligt, men då 



13 

 

hade jag beskrivit kategorierna redan innan tjejerna fått uttala sig. Min förhoppning är att på detta sätt 

vara transparent och tydlig så att även läsare hittar samma kategorier. 

Vad som sägs 

Alla sex intervjuade tjejer har varit utsatta för någon typ av trakasserier i onlinespel, men hur de 

uppfattar och påverkas av detta skiljer sig åt mellan dem. Även hur de hanterar trakasserierna skiljer 

sig åt. För att diskutera och analysera hur tjejerna påverkas av det som sägs är det först viktigt att 

beskriva och kategorisera vad som faktiskt sägs till dem. 

 

Helena 

De intervjuade har berättat om sina erfarenheter av trakasserier och mobbning i onlinespel och fem av 

de sex intervjuade berättar att det är ett stort problem för dem. Helena, som spelar MOBA-spelet 

Smite, säger att andra spelare ofta attackerar henne verbalt i spelet p.g.a. att andra är bättre än hon: 

 

Helena: …och ibland blir man påhoppad av det andra laget efter matchen. Då leavar jag 

bara. Ibland leavar jag med en gång efter en match eftersom att jag vet att de kommer 

säga nått taskigt. 

 

Spelar hon dåligt berättar Helena också att medspelare ibland frågar om hon är tjej eller religiös mitt 

under en match. Enligt henne beror detta på att de grupperna ibland anses spela sämre. Om hon 

bekräftar att hon är tjej framstår de som frågade henne som mer intelligenta, som om de redan från 

början visste att hon var tjej eftersom hon spelar sämre. Detta argument liknar det Sjöblom (2011) tar 

upp i sin avhandling gällande ”blame games”, där den som vinner ett ordkrig framstår som en mer 

kompetent spelare. Här handlar det alltså om att personer utgår ifrån att någon är tjej om hen spelar 

dåligt och frågar om personens könstillhörighet. Om spelaren visar sig vara en tjej framstår man som 

kompetent och ”vinner” ordkriget eftersom man gjorde en korrekt ”slutsats” att den ”dåliga” spelaren 

var tjej. Helena spelade LoL tidigare men valde att sluta med det spelet helt p.g.a. trakasserier. Hon 

beskriver också att hon ibland använder sig av ett röstchat-program som kallas för Curse voice. Enligt 

henne blir många killar tysta när hon talar, vilket hon antar beror på hennes kön. Det framgår av 

Helena att mycket av trakasserierna hålls via chatten och inte röstchatten.  

 

Josefin 

Josefin, som spelar LoL för det mesta, säger att hon ofta får höra saker men att man får en distans till 

det efter ett tag: 

  

E: Du menar att du känner dig avtrubbad eller…? 
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Josefin: Aaa typ, man skulle gå under om man tog åt sig hela tiden. Jag märker att tjejer 

ofta får höra saker för att vi är tjejer och om man säger samma sak tillbaks till killarna blir 

de jätteförvånade och tycker man är ful i munnen eller nått. Fattar de inte själva hur sjukt 

det är? 

 

Josefin beskriver här alltså hur det är ok för killar att säga en sak men att det inte är ok att säga samma 

sak som tjej. Josefin förklarar att hon undviker röstchatter och att hon förvånas över att vissa spelare 

inte blir bannlysta från spelet. Josefin beskriver också att många spelare verkar behandla tjejer bättre 

än killar, men att tjejer får höra mycket värre saker: 

 

Josefin: … ofta får man höra helt sjuka saker och en massa jävla sexuella inviter hit och 

dit. Vem fan tror de att de är liksom? 

 

Sara 

Sara, som spelar MOBA-spelet LoL och lite olika MMORPG:n berättar följande: 

 

Sara: Klart det finns idioter men dem ignorerar jag bara. Känns så onödigt att slösa energi 

på dem liksom. 

 

Sara ser inte internetmobbningen som ett stort problem för henne själv men beskriver samtidigt att hon 

är medveten om den och att flera av hennes tjejkompisar råkat ut för det. Hon har inte råkat ut för 

några personangrepp och säger att hon ignorerar eller t.o.m. lämnar en grupp om det börjar bli hårda 

ord. Sara lägger istället vikt på att många spel särbehandlar tjejer och säger: 

 

Sara: Jag tycker att spelen i sig ofta särbehandlar tjejer. Det känns liksom 

diskriminerande. 

 

E: Vad är det som känns diskriminerande i spelen? 

  

Sara: Spelen i sig eller hur vissa NPC:er snackar med dig och så kan kännas lite 

sexistiskt. Eller hur tjejer ser ut i spelen. 

 

Sara poängterade flera gånger under intervjun att spelen i sig var ett större problem än spelarna och att 

hon vill se en attitydförändring hos spelutvecklare. Hon menar att man helt enkelt kan stänga av 

ljudet/chatten från de spelare som stör en själv eller lämna gruppen. 
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Erika 

Erika, som spelar mestadels FPS-spel av olika slag, berättar följande: 

 

Erika: Det är mycket sexual harassment om man är tjej. Och de ser liksom ner på mig för 

att jag är tjej(…) man får helt enkelt höra mer personangrepp om man är tjej. 

 

Erika menar att det ofta går för långt när man spelar, och hon tar upp ordet ”sexual harrasment” ofta 

under intervjun. Hon beskriver att hon många gånger spelar med andra tjejkompisar och att de alla 

berättar samma sak – det är mycket sexual harrasment  i Call of Duty-spelen. Hon tror att det är 

någonting man lär sig leva med efter ett tag, samtidigt som många nya spelare ofta tar åt sig mer än 

gamla spelare. Hon beskriver att det blir extra jobbigt när killar ser ner på henne p.g.a. att hon är tjej: 

 

Erika: Ganska ofta får man höra att man är tjej och att man suger o sånt. 

 

E: Hör du annat än sexual harrasment och attacker p.g.a. ditt kön? Typ mamma-skämt 

eller något annat? 

 

Erika: Asså… nä. Mamma-skämt får man höra en hel del men det är mest killarna som 

säger det till varann. 

 

E: De säger inte det till tjejerna alltså? 

 

Erika: Nä… hah, det har jag inte ens tänkt på. Men nej, det är mest sexual harrasment. 

 

Erika menar alltså att många killar som trakasserar andra personer i CoD säger en viss typ av saker till 

tjejer och en annan typ av saker till killar. Anmärkningsvärt är att när killarna trakasserar andra killar 

verkar de inte gå till personangrepp på samma sätt de gör mot tjejer. Erika säger också att killar ofta 

börjar skratta åt henne om hon förklarar att hon är tjej eftersom det, enligt killarna, förklarar varför hon 

spelar ”dåligt”. Hon säger också att killar ibland blir mer irriterade när de får reda på att det är en tjej 

som dödat dem i spelet: 

 

Erika: …Om de börjar tjafsa efter jag dödat dem säger jag bara ’I’m a girl’. Då blir de så 

jävla sura! 
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Lina 

Lina som också spelar CoD beskriver att hon råkat ut för liknande saker som Erika. Enligt henne blir 

könet ett vapen som används mot henne. Hon berättar också att hon ofta känner sig i underläge 

eftersom tjejer både är färre och inte lika högljudda som killarna. 

 

Lina: … alltså, man får höra så mycket skit bara för man är tjej. Man orkar inte lyssna på 

allt hela tiden(…) och det blir ofta för mycket helt enkelt. Jag fattar inte hur de orkar hålla 

på och snacka så mycket skit hela tiden. 

 

Lina förklarar också att killar ofta använder en viss jargong dem emellan medan många inte vet hur de 

ska handskas med tjejer. Hon säger att de flesta tjejer hon känner som spelar CoD oftast väljer att 

spela med andra tjejer. Som anledning nämner hon att många tröttnar på hur killarna ”snackar skit” 

hela tiden. Lina säger också att hon filtrerar bort mycket av det som sägs och lär sig leva med det efter 

ett tag. Hon säger också att de värsta trakasserierna oftast är personliga påhopp och att det ibland 

handlar om sexuella inviter och liknande.  

 

Anna 

Anna, som spelar CS och CoD, säger att hon hör mycket trakasserier i spelen och att det är stor 

skillnad mellan könen: 

 

Anna: Om de säger saker som ”jävlar vad du suger” eller nått och de får reda på att jag är 

tjej slutar de med det eller så blir det ännu värre. 

 

E: På vilket sätt blir det värre menar du? 

 

Anna: Men då säger de helt plötsligt saker som ”vill du knulla?” eller… ja, värre saker. 

 

Anna beskriver en situation som antingen dör ut helt genom att den som trakasserar slutar eller som 

eskalerar genom personangrepp och/eller sexuella trakasserier. Återigen blir tjejernas kön ett vapen 

som kan användas mot dem. Anna poängterar också att man måste lära sig leva med allt skitsnack 

eftersom det sker så pass ofta och är så pass påtagligt: 

 

Anna: De flesta lär sig leva med det. Gör man inte det stannar man nog inte så länge i 

spelet… det är liksom så sjukt vanligt. 
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Kategorier 

De kategorier av trakasserier och mobbning som kommer fram under och efter intervjuerna är ofta 

tydligt förankrade till tjejernas kön. Detta liknar det som Linderoth & Olsson (2010) beskriver om 

tjejers situation i onlinespel. Enligt dem åsidosätts det relativt öppna klimat som råder mellan killar, 

olika nationaliteter och ung-gammal när tjejer involveras. Enligt Linderoth & Olsson kommer 

könsstereotyper och sexualiseringar fram när tjejer blir involverade. Informanterna i denna 

undersökning berättar om hur de oftare än killar får höra värre och fler personliga saker. Vissa spelare 

verkar mer fientligt inställda mot tjejer än mot killar medan andra slutar abrupt med trakasserierna när 

de får reda på att det är en tjej. Hursomhelst är det ofta könet som är avgörande för hur de bemöts. I 

materialet finner jag två orsaker till trakasserier och mobbning: könstillhörighet och prestation. Med 

prestation avses här mindre bra gärningar och val i spel som ibland leder till att gruppen blir lidande 

och att någon eller några då kan börja trakassera. Dessutom identifierar jag tre uttryck dessa kan yttras 

i: könsstereotyper, sexuella trakasserier och nedvärderande tal som inte har något med kön att göra 

som jag valt att kalla för ”smutskastning”. Könsstereotyper och sexuella trakasserier kan båda två 

användas som direkta och indirekta trakasserier. Kategoriseringen är gjord enligt den 

fenomenografiska modellen (se figur 1) och tanken är att synliggöra och konkretisera de orsaker och 

uttryck trakasserierna kan te sig. 

 

Könsstereotyper 

Helena berättar bl.a. om hur spelare ibland utgår från att hon är tjej p.g.a. att hon för tillfället spelar 

dåligt enligt dem. Erika berättar om liknande erfarenheter där andra spelare skrattar åt henne för att 

hon är tjej och då, enligt dem, förklarar varför hon är så pass ”dålig”. Direkta trakasserier som tar sin 

form i kategorin könsstereotyper kommer till uttryck då killar väljer att ex. säga att tjejen spelar dåligt 

p.g.a. sitt kön. Indirekta trakasserier i denna kategori kommer i uttryck då killar talar i största 

allmänhet om tjejer som ex. dåliga spelare eller fragila personer. I denna kategori förekommer både 

könstillhörighet och prestation som orsaker till trakasserier och mobbning. Om en tjej spelar dåligt i en 

match kan de få höra kommentarer om såväl sin prestation som sin könstillhörighet. 

 

Sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier nämns av flera tjejer som ett stort problem, där killarna inte alls i samma 

utsträckning hör liknande saker. Termen sexuella trakasserier har jag tag tagit från informanterna 

själva och det handlar således inte om en juridisk eller vetenskaplig definition av begreppet. 

Fenomenografin ämnar studera just informanternas bild av ett skeende och därför anser jag att termen 

fungerar i detta sammanhang. Exempel på sexuella trakasserier som nämnts under intervjuerna är 

sexuella inviter av olika slag och hot om sexuellt våld. Direkta trakasserier handlar här om såväl 

sexuella inviter av olika slag som hot om sexuellt våld riktat mot tjejerna. Indirekta trakasserier kan 

yttra sig genom att olika personer talar om dessa saker i allmänna termer utan att de som säger det är 

medveten om någon närvarande är tjej eller inte. 
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”Smutskastning” 

Denna sista kategori är den kanske mest frekventa formen av trakasserier i onlinespel. Inom denna 

kategori finner man endast direkta trakasserier eftersom det alltid handlar om att en person talar 

nedvärderande till en annan. Det handlar här ofta om generella saker som ”du är dålig eftersom…” 

eller ”Jäklar vad du suger…”. För att säga och mottaga dessa kommentarer behöver ingen heller veta 

vilken könstillhörighet du har. Alltså är orsaken till ”smutskastning” alltid prestationsbaserad, men 

ibland förutsätter eller gissar man att offret är en tjej. Trakasserier av denna form övergår dock ofta 

snabbt till någon av de två andra kategorierna om de som trakasserar får reda på att deras offer är en 

tjej. Det uppseendeväckande är alltså att den allmänna ”smutskastningen”, som i sig inte har med 

könstillhörighet att göra, ofta övergår till värre former av trakasserier om mottagaren av trakasserierna 

är tjej. 

 

                      Uttryck 

Orsak 

Könsstereotyper Sexuella trakasserier 

 

”Smutskastning” 

 

Prestation Samband Samband Samband 

Könstillhörighet Samband Samband Inget samband 

 Figur 2: visar sambandet mellan orsak och uttryck i de kategorierna av 

 nätmobbning/trakasserier jag identifierat. 

 

Det figur 2 visar är att det nästan alltid finns ett samband mellan de två orsakerna och de tre uttrycken 

på vilka trakasserier kan te sig. Undantaget är att det inte verkar finnas något sammanhang mellan 

könstillhörighet och ”smutskastning” – det är helt enkelt något som sker oavsett de inblandades kön. 

Problemet med ”smutskastning” är dock att det tenderar att gå över till något av de andra uttrycken om 

de som trakasserar får reda på tjejens kön. Vad som kan börja med ”smutskastning”, som är relativt 

enkelt att försvara sig mot, kan alltså mycket snabbt bli värre genom att tjejen avslöjar sitt kön och då 

istället utsätts för trakasserier inom antingen könsstereotyper eller sexuella trakasserier. Linderoth & 

Ohlsson (2010), Sundén & Sveningsson (2012) och Berne (2014) talar om den unika position tjejer 

befinner sig i på nätet och menar att de ofta har en svårare situation än killar. 

Hur tjejerna påverkas av det som sägs 

Helena 

Helena säger att hon påverkas väldigt mycket av det som sägs, men poängterar att det gäller såväl 

trakasserier som positiva kommentarer: 

 

E: Tänker du på det du hör även på fritiden eller i skolan? 

 

Helena: Ja, ibland. Jag har faktiskt börjat gråta av sånt jag hört. Men jag brukar faktiskt 

tänka på sånt jag får höra de närmsta timmarna efter. Men! Jag kommer även ihåg 

positiva kommentarer! 
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Blir hon utsatt för trakasserier är det något hon ibland tänker på dagen efter i skolan eller på fritiden, 

men oftast blir det bättre efter ett par timmar. Helena säger också att när hon spelade LoL undvek hon 

ibland att spela eftersom hon var rädd för eventuella trakasserier. I Smite känner hon sig mer säker och 

undviker aldrig att spela det p.g.a. ev. trakasserier. Enligt henne själv beror detta delvis på att hon är 

bättre i Smite än vad hon var i LoL. Hon säger att hon är dålig på att ta emot kritik, men om det 

handlar om konstruktiv kritik är det enklare. 

 

Josefin 

Josefin säger att hon ibland tar åt sig av det som sägs men att man lär sig hantera det efter ett tag. Det 

blir dock svårt att bortse vissa saker, ex. sexuella inviter och hot om sexuellt våld. Vidare säger hon 

att: 

 

Josefin: Säg att allt går lugnt till. Sen går det dåligt i en strid och vårt lag förlorar. Då 

börjar alla skylla på varandra(…) och om de får reda på att jag är tjej eller vet den sen 

innan kan de säga helt sjuka saker som ”hora” och ”jag ska knulla dig”. Vafan liksom? 

 

Josefin menar att hon som tjej får utstå mycket värre saker än var killar får. Hon säger att de saker hon 

tänker på efter att hon spelat ofta har med sexuella inviter eller hot om sexuellt våld att göra. Hon blir 

också arg på spelutvecklare som inte alltid bannlyser de spelare som är värst och det har hänt att hon 

spelat två matcher i rad med spelare som håller på med dessa trakasserier. Samtidigt säger Josefin att 

hon inte tar åt sig lika mycket längre eftersom hon antingen ignorerar spelare som trakasserar eller helt 

enkelt inte bryr sig: 

 

Josefin: Jag tror nog att de som är värst har stora problem själva. Det blir liksom enklare 

när man tänker så. Det blir nästan synd om dem. 

 

Sara 

Sara säger att hon inte påverkas av det som sägs eftersom hon antingen väljer att ignorera dem som 

trakasserar helt och hållet eller så lämnar hon gruppen för att slippa dem. Hon säger samtidigt att hon 

är medveten om att andra tar illa vid sig av det som sägs och att flera av hennes kompisar haft problem 

med trakasserier. Genom att aktivt ta avstånd från de som trakasserar och mobbar i spel slipper hon 

alltså, enligt sig själv, uppleva trakasserier. Samtidigt säger hon: 

 

Sara: Jag har ju bara spelat i typ… 6-8 månader. Så jag är ju ganska ny(…) det kanske 

blir värre i framtiden dock, det vet man ju inte. 

 

Hon ser alltså sig själv som en ny spelare eftersom hon ”bara” spelat i 6-8 månader och verkar själv 

vara medveten om att hon kan få utstå trakasserier i framtiden. I dagsläget verkar hon dock inte vara 



20 

 

utsatt för trakasserier i någon vidare utsträckning eftersom hon aktivt väljer bort att umgås med de som 

trakasserar och mobbar. Hon säger också att internetmobbning inte är något som stör henne i vardagen 

utanför spelet. 

 

Erika 

Erika säger att trakasserierna i CoD ibland går för långt och att sexuella trakasserier är jobbigt att 

lyssna på. Samtidigt säger hon: 

 

Erika: Jag har spelat ganska länge så jag vet hur det är… det har liksom alltid funnits 

skitsnack i CoD. Jag har lärt mig distansera mig dock. 

 

Erika poängterar tydligt skillnaderna mellan vad tjejer och killar får höra och säger att tjejer i större 

utsträckning tar åt sig mer än killar. Hon spelar med många tjejkompisar och de känner alla samma sak 

enligt henne. Erika säger att hon själv inte påverkas av trakasserierna utanför spelet men vet att andra 

tjejer gör det, och att det brukar vara värre för nya tjejer eftersom de ännu inte lärt sig jargongen i 

spelet. Detta, att man tar åt sig mer av trakasserierna i början, menar Erika att hon vet av egen 

erfarenhet. 

 

Lina 

Lina menar att man helt enkelt lär sig leva med trakasserierna efter ett tag. För henne blir det ibland 

för mycket men då stänger hon av spelet eller byter server (FPS-spel spelas ibland på olika servrar, 

och genom att byta server byter man också karta i spelet samt med- och motståndare). Vidare säger 

hon: 

 

Lina: Klart man tar åt sig om de säger riktigt hemska saker. Nu händer ju inte det så ofta 

men ibland blir det väldigt personligt… och, ja, då blir det jobbigt. 

 

Lina säger att trakasserierna inte går ut över hennes privatliv eller när hon är i skolan men att hon 

ibland ältar de värsta sakerna, de som handlar om sexuell trakasserier, en stund efter hon spelat. Hon 

säger att man måste lära sig distansera sig mot det som sägs, annars skulle det inte gå att spela. Lina 

berättar liknande saker som Erika, och det blir mer intressant av att de spelar samma spel. Båda två 

berättar om sexuella trakasserier och att man måste lära sig leva med dessa trakasserier för att kunna 

fortsätta spela. Större krav sätts på tjejer som spelar än på killar eftersom de inte bara måste lära sig 

spelet i sig, utan också jargongen och acceptera den. 

 

Anna 

Anna, som spelar mestadels CS, säger liksom Erika och Lina att man måste lära sig leva med 

trakasserierna eftersom man annars inte skulle orka med dem. Anna poängterar att vissa killar blir 
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snällare om de vet att hon är tjej medan andra blir mycket värre. Hon säger att när hon får höra vissa 

typer av trakasserier, som ex. hot om sexuellt våld, blir hon ibland rädd: 

 

Anna: Inte för att jag tror att de skulle göra något. Men det känns ändå inte rätt liksom. 

Det känns fel helt enkelt. 

 

Vidare säger Anna att hon ibland tänker på dessa trakasserier dagen efter när hon är i skolan. När hon 

ibland tar upp trakasserierna med en kompis brukar kompisen fråga varför hon spelar om hon får höra 

så pass grova trakasserier. Anna säger att hon ibland funderar på att sluta spela: 

 

E: På grund av trakasserierna? 

 

Anna: Nja, jag vet inte. Kanske. Det blir bara för mycket att höra sådan skit varje dag. 

Sedan finns det alltid andra spel också. 

 

Huruvida trakasserierna är enda anledningen till att Anna funderar på att sluta spela eller ej vet jag 

inte, men det står ändå klart att de spelar viss roll. Anna funderar på att sluta spela CS, åtminstone 

delvis beroende på trakasserier, vilket liknar Helenas berättelse om att hon slutade spela LoL p.g.a. 

trakasserier. Det verkar som om tjejer tvingas till att antingen acceptera den nuvarande jargongen eller 

helt enkelt sluta spela vissa typer av onlinespel.  

 

Frågan är varför, som Linderoth & Olssons (2010) forsking pekar på, många killar accepterar 

åldersskillnader, olika nationaliteter och andra kulturer i onlinespel men samtidigt har svårt att 

acceptera tjejer? Oavsett anledning står det klart att många tjejer ser trakasserierna som ett problem 

som ibland går ut över skolan och den övriga fritiden. Detta påminner om det Berne (2014) tar upp i 

sin avhandling, där hon visar att de trakasserier tjejer får utstå via nätmobbning är både värre än den 

killar får utstå men att den också ibland är irreversibel. Det står klart att tjejer har större krav på sig att 

tåla trakasserier i större utsträckning än killar samtidigt som de får höra värre saker. Det Josefin säger i 

detta avsnitt kan man koppla till Sjöbloms (2011) resultat om ”blame games” där de ord som används 

kan vara sexualiserande i hög grad. 

 

Saras historia skiljer sig väldigt mycket från Helenas. Medan Sara helt enkelt ignorerar eller lämnar ett 

spel om någon börjar trakassera stannar Helena kvar och tar ibland åt sig av det som sägs i så pass hög 

grad att hon börjar gråta. Det framstår alltså som att trakasserier är ett stort problem för Helena. Hur 

Helena upplever trakasserierna verkar gå i linje med vad Berne (2014), Beckman (2013), Linderoth & 

Olsson (2010) och Sundén & Sveningsson (2012) säger om tjejers situation. I nästa kapitel diskuteras 

hur tjejerna hanterar det som sägs och om vilka ev. strategier de använder sig av för att hantera 

trakasserierna. 
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Hur tjejerna hanterar det som sägs.  

Helena 

Helena säger att hon väldigt sällan spelar ensam, utan att det oftast sker tillsammans med hennes 

pojkvän och dennes far. På detta sätt spelar hon nästan alltid tillsammans med andra hon känner väl, 

och hon förklarar att hennes pojkvän ibland hjälpt henne med de som trakasserar. Helena berättar om 

en gång hon började gråta och tog illa vid sig då en annan spelare trakasserade henne. Efter spelet tog 

slut talade hennes pojkvän med den som trakasserade och fick denne att be Helena om ursäkt. 

 

Helena säger att hennes kön fungerar som både svärd och sköld i spelen hon spelar. Vissa spelare blir 

ursinniga om hon spelar bättre än dem och får reda på att hon är tjej, medan andra utgår från att hon är 

tjej eftersom hon spelar sämre i en annan match. Hon säger att vissa killar slutar prata helt och hållet 

om de får reda på att hon är tjej. Oavsett hur killar reagerar på henne, är mycket kopplat till henne som 

tjej. Helena hanterar det som sägs genom att helt enkelt spela mycket med vänner och sin pojkvän, där 

de kan hjälpa henne stå emot de som trakasserar. För Helena blir det sociala mycket viktigare än hos 

Sara. 

 

Josefin 

Josefin säger att hon nästan enbart spelar med vänner i LoL. Hon säger också att man måste lära sig 

tåla mycket av de trakasserier man får höra, men att sexuella trakasserier är svåra och jobbiga att höra. 

Precis som hos Helena använder sig Josefin av sina vänner för beskydd ibland. Hon säger följande: 

 

Josefin: Jag vet inte om jag hade orkat spela LoL utan dem [sina vänner]. Ibland kan vi 

vända på något dåligt och göra det till något bra också. 

 

E: Hurdå menar du? 

 

Josefin: Men alltså, om det är en person i laget som snackar skit för att man är tjej kan jag 

och de andra snacka skit om honom istället och liksom vända på det. Inte för att vi 

snackar om sexuella grejer, men vi kan liksom… göra honom löjlig 

 

Josefin talar här alltså om att vända på en dålig situation till en bra tack vare sina vänner. Enligt henne 

går de inte lika långt som den som ursprungligen trakasserade, men tillräckligt långt för att få denne att 

sluta trakassera. Josefin använder sig alltså av en form av trakasserier för att få trakasserierna mot 

henne att sluta – och detta görs då alltså med hjälp av några vänner. Enligt Josefin själv gör hon inte 

detta på egen hand, utan enbart med andra och de gånger hon spelar själv, vilket sällan händer, 

ignorerar hon de som trakasserar. Hennes hantering av trakasserierna ser alltså helt annorlunda ut 

beroende på om hon spelar ensam eller i grupp. 
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Sara 

Sara har, enligt henne själv, inga problem med trakasserier personligen. Om det förekommer 

trakasserier väljer hon, som tidigare nämnt, att ignorera de som trakasserar eller lämna gruppen de är 

med i. Sara får det att låta väldigt enkelt – gillar man inte de man spelar med ignorerar man dem eller 

lämnar dem. Om man lämnar en omgång av LoL finns dock risken att man inte kan spela igen på ett 

tag och det är fullt möjligt att övriga spelare rapporterar en som desertör. Saras strategi kan således slå 

tillbaka genom att hon inte kan spela lika mycket, samtidigt som det för henne verkar fungera som en 

strategi mot trakasserier.  

 

Erika 

Erika säger att hon mestadels spelar CoD tillsammans med ett gäng tjejer. De tillhör inte en klan, utan 

är mer om en informell grupp. Hon lägger också vikt vid att man måste kunna distansera sig mot de 

trakasserier som förekommer och menar att killar ofta har det enklare än tjejer vilket gör att hon ibland 

utger sig för att vara kille: 

 

E: Hur gör du när du utger dig för att vara kille? 

 

Erika: Men jag säger saker som ”hey bro” och grejer i chatten. Man lär sig hur de talar 

med varandra så det är inte så svårt. 

 

Erika förklarar vidare att hon oftast håller sig neutral – hon utger sig inte för att tillhöra varken det ena 

eller andra könet. Men det händer alltså att hon utger sig för att vara kille. Hon menar att många killar 

ser ner på henne för att hon är tjej, vilket också är en bidragande orsak. Erika förklarar också att flera 

av hennes tjejkompisar hon spelar ihop med gör samma sak. 

 

Lina 

Lina som också spelar CoD säger att hon lärt sig leva med de flesta typer av trakasserier men att det 

ibland blir för mycket: 

 

Lina: Man hör ju mycket skit alltså(…) och blir det för mycket lämnar jag bara spelet 

eller byter server. Ibland spelar jag kvar om någon kompis gör det, men helst byter jag. 

 

Lina säger alltså att om det blir för mycket trakasserier byter hon server eller slutar spela helt och 

hållet. Här påminns man av det Sara sade ovan. Till skillnad från Sara som verkar lämna en grupp 

omedelbart då trakasserier förekommer verkar Lina fortsätta spela ett tag och om/när det spårar ur och 

går över till sexuella trakasserier väljer hon att lämna. Lina har alltså högre tolerans mot de flesta 

former av trakasserier samtidigt som hon har nolltolerans gällande sexuella trakasserier. 
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Anna 

Anna säger att hon ibland utger sig för att vara kille i spelet eftersom de verkar ha det enklare än tjejer. 

Hon menar på att hon tål ganska mycket, vilket man också enligt henne måste göra, och att hon inte 

använder sig av röst-chattprogram vilket gör det enklare för henne att utge sig för att vara kille. Ibland 

när andra spelare får reda på att hon är tjej eller vet det sen tidigare brukar de flesta, enligt henne, bli 

lugnare och snällare medan andra blir värre och går över till sexuella trakasserier: 

 

Anna: Det är en sak om de säger ’idiot’ eller något liknande. Då säger jag samma sak 

tillbaks. Om de börjar säga typ ’Fan vad jag ska knulla dig’ är det jävligt svårt att försvara 

sig mot det. Hur gör man det liksom? 

 

Anna berättar här om att hon känner sig maktlös mot de sexuella trakasserierna medan den mer 

generella ”smutskastningen” är enklare att försvara sig mot. Samtidigt berättar Anna om att hon 

funderar på att sluta spela CS. 

 

De intervjuade har mycket gemensamt när det kommer till hur de hanterar det som sägs, samtidigt som 

stora skillnader finns. En sak de flesta verkar överens om är att tjejer, åtminstone till viss del, måste 

lära sig leva med trakasserierna. Att ta hjälp av vänner, att utge sig för att vara kille eller helt enkelt 

lämna gruppen verkar vara vanliga strategier samtidigt som trakasserier i hög utsträckning kan få dem 

att lämna vissa spel helt och hållet. Att som tjej utge sig för att vara kille är ingen nyhet – både 

Linderoth & Olsson (2010) och Sundén & Sveningsson (2012) beskrev det som en strategi en del tjejer 

använder sig av. Det intressanta här är att ingen av tjejerna som spelar MOBA-spel beskrev detta som 

en strategi. En potentiell anledning till detta kan vara att röstchatt-program har blivit väldigt vanligt i 

många MOBA-spel och använder de sig av det blir det naturligtvis svårt att dölja sitt kön. 

Diskussion  

Sammanfattning 

Jag ämnade i och med denna uppsats undersöka och kategorisera olika former av 

onlinetrakasserier/mobbning som riktas mot unga tjejer och som förekommer i MOBA-och FPS-spel. 

Utöver kategoriseringen var tanken att undersöka hur tjejerna upplever att de bemöts i dessa spel och 

hur de påverkas av dessa trakasserier. Till sist avsåg uppsatsen undersöka hur tjejerna hanterade dessa 

trakasserier. I den första resultatdelen kom jag fram till att det fanns två orsaker (prestation och 

könstillhörighet) och tre uttryck (könsstereotyper, sexuella trakasserier och ”smutskastning”) dessa 

trakasserier kan te sig. Just ”smutskastning” sågs av tjejerna ofta som en del av spelet och var något 

som påverkade såväl killar som tjejer. De sexuella trakasserierna ansågs ofta mycket svårare att 

hantera och tjejerna kunde ibland uttrycka en hjälplöshet inför dessa trakasserier. I den andra delen 

framkom det att flera tjejer ser dessa trakasserier som ett stort problem, och särskilt sexuella 

trakasserier är svåra att hantera för dem. Ibland blev problemet så pass stort för tjejerna att de började 

gråta och det kunde ibland gå ut över skolan eller den övriga fritiden. De trakasserier som tillhörde 
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kategorin ”smutskastning” var enklast att ignorera eller bemöta. Tjejerna var också överens om att 

man måste lära sig hantera trakasserierna, och blev det för jobbigt i vissa spel slutade de helt enkelt 

spela spelet. De vanligaste sätten att hantera dessa trakasserier var att inte utge sig för att vara tjej – de 

var helt enkelt neutrala eller i vissa fall utgav de sig för att vara kille eftersom killar, enligt tjejerna, 

inte får utstå lika mycket trakasserier i spelvärlden. Ofta använde tjejerna sig av vänner för hjälp mot 

trakasserier, antingen som en sköld där de verbalt försvarade den trakasserade eller för motattack, där 

vännerna gick ihop för att trakassera den person som ursprungligen började trakassera. 

Resultatdiskussion  

Syftet och frågeställningarna anser jag besvarade, men en fråga jag ställer mig själv är om 

fokusgruppsdiskussioner hade varit att föredra? Sara svarade ofta olikt de andra tjejerna, och då 

funderar jag på om hon hade svarat likadant i en fokusgruppsdiskussion eller om hon gått mer på de 

övriga tjejernas linje? Det kan helt enkelt vara så att hon inte besväras av trakasserier i onlinespel i lika 

hög utsträckning som de andra just eftersom hennes metod, att ignorera eller lämna gruppen om de 

börjar trakassera, fungerar. Slonje, Smith & Frisén (2012) skriver om hur vissa personer inte bryr sig 

om internetmobbning eftersom den inte är ”riktig” eller fysisk. Möjligtvis kan det vara så att Sara har 

denna inställning, vilket skulle kunna förklara hennes lugn och oberördhet. 

 

Det är också intressant hur Erika går emot det Sara säger. Enligt Sara kommer trakasserierna kanske 

bli värre efter ett tag medan Erika säger att det är värst för nybörjare. En viktig skillnad dem emellan 

är att Sara spelar LoL medan Erika spelar CoD. Är det värre för nybörjare i CoD än i LoL? Samtidigt 

säger Helena att det har med prestation att göra – hon undvek att spela LoL eftersom hon inte, enligt 

henne själv, var bra på det medan hon inte undviker Smite på samma sätt eftersom hon är bättre i det 

spelet. Det är intressant att fundera över huruvida tjejerna ältar och tar åt sig av det som sägs eller inte 

har att göra med hur mycket de personligen tål/orkar och om de lärt sig den specifika jargongen i 

spelet eller inte. Olika spel ger helt enkelt olika förrutsättningar för tjejerna. 

 

Fenomenografisk teori har varit central för förståelsen av informanternas svar, där jag tack vare 

uppfattningsbegreppet kunnat identifiera och kategorisera de orsaker och uttryck som tjejerna talade 

om. Jag anser också att fenomenografin, som studerar just informanternas upplevelse av något, har 

fungerat mycket väl som teori och att användning av fenomenografiska intervjuer hade kunnat vara en 

alternativ metod till de kvalitativa intervjuerna, även om skillnaderna mellan de två metoderna inte är 

stora. Resultaten, särskilt i den första delen av resultatdelen, kan således ses som ny kunskap eftersom 

det handlar om en kategorisering av informanternas upplevelser, vilket är precis vad 

kunskapsbegreppet handlar om inom fenomenografin.  

 

Den tidigare forskningen bekräftar mycket av det som tas upp i denna uppsats. Beckman (2013) och 

Berne (2014) skriver om hur trakasserier online ofta är värre när de riktas mot tjejerna och att tjejerna 

oftare än killar tar åt sig av kritiken vilket kan leda till förödande resultat. Jag menar att denna uppsats 

visar hur detta inte enbart gäller för onlinetrakasserier i allmänhet och på sociala medier utan även i 

onlinespel, mer specifikt i MOBA-och FPS-spel. Linderoth & Olsson (2010) och Sundén & 

Sveningsson (2012) beskriver i sina studier hur tjejer ibland använder sig av olika strategier för att 
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slippa trakasserier och att de annars så öppna attityderna gentemot människor med andra nationaliteter 

och åldersskillnader i onlinespel, inte längre gäller när tjejer kommer in i spelen. Jag menar att denna 

uppsats bygger vidare på och förstärker det resultatet eftersom mina informanter beskriver samma 

strategi och att de får utstå värre trakasserier än killar. Även det Sjöblom (2011) tar upp, gällande 

”blame games”, ser jag spår av i undersökningen när det handlar om att identifiera ”dåliga” spelare. 

Vissa spelare väljer att ifrågasätta andra spelare genom att fråga dem om de är religiösa eller tjejer, 

och framstår sedan som mer intelligenta om de har rätt. Det framgår av såväl den tidigare forskningen 

som av denna uppsats att kommunikationen i onlinespel är komplex. Berne (2014) visar att många 

elever går till lärare om de är utsatta för onlinetrakasserier, vilket ställer höga krav på lärare. Frågan är 

om lärare förstår jargongen i onlinespel och vet var gränsen mellan acceptabelt och oacceptabelt 

beteende går och vad de kan göra åt situationen. 

 

En intressant sak som Sara och Helena talar om är att de lämnat grupper eller t.o.m. spel p.g.a. 

trakasserier. Sara poängterar att hon inte har ett problem med folk som trakasserar eftersom hon då 

ignorerar eller lämnar gruppen. Problemet med detta resonemang är att hon genom att lämna gruppen 

utesluter sig själv från ett sammanhang hon vill vara med i – att lämna en grupp p.g.a. trakasserier är 

ju att ha ett problem. Det kanske handlar om förnekelse från Saras sida? Trakasserierna får 

uppenbarligen långtgående konsekvenser om tjejerna tvingas lämna gruppen eller spelet. Man kan 

också diskutera en annan strategi de flesta tjejerna använder sig – nämligen att hålla sig till kända 

sammanhang. Sundén & Sveningsson (2012) talar om detta som en vanlig strategi tjejer i onlinespel 

använder sig av. Det handlar då oftast om att undkomma eventuella problem i en främmande miljö, 

och detta leder till att gillen och grupper bestående av enbart tjejer skapas. Detta påminner om det 

Erika talar om, där hon nämner hur hon oftast spelar med tjejer eller hur Helena och Josefin undviker 

röstchatter för att undvika problem. I dessa kända miljöer verkar tjejerna känna sig säkrare och ibland 

kan de, som Josefin talar om, använda sig av gruppen för att gå till motattack. Jag har inte fokuserat på 

vad tjejerna i sin tur säger i onlinespelen och heller inte frågat dem under intervjuerna men Josefin 

öppnade den dörren för mig – hur mycket trakasserar tjejer i onlinespel? Vilka trakasserar de? 

 

En annan vanlig sak tjejerna säger är att medan de själva inte påverkas av det som sägs tar andra illa 

vid sig. De känner alla till scenarion där andra påverkas av det som sägs medan de själva verkar 

immuna eller resistenta mot det. Möjligtvis kan detta också vara en strategi, där de helt enkelt 

distanserar sig genom att påpeka hur andra tycker det är jobbigt. Kanske känner sig tjejerna också 

kränkta? Acceptans, normalisering och resignation för trakasserierna verkar prevalent hos tjejerna. De 

säger att ”skitsnack alltid funnits” men att de ”lärt sig hantera det”. Det är kanske det här Erika menar 

med att nya spelare ibland får det svårt eftersom de inte är vana vid trakasserierna. En annan fråga är 

om det finns ett samband mellan Annas önskan att sluta spela och de sexuella trakasserier hon får 

utstå? 

 

Begreppet ”catcalling” innebär: ”A loud whistle or a comment of a sexual nature made by a man to a 

passing woman” (Oxford Dictionaries, 2014). Detta är ett begrepp jag anser fungera och beskriva en 

del av de trakasserier tjejerna nämner. I såväl MOBA- som FPS-spel är ofta relationen mellan spelare 

flyktiga och om sexuella trakasserier av de slag tjejerna nämner förekommer är det viktigt att ta upp 

detta. Jag tror att man skulle kunna hitta många likheter mellan hur tjejer bemöts i onlinespel och hur 

de bemöts i andra sammanhang, som exempelvis på puben. Sundén & Sveningsson (2012) tar upp och 
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jämför detta men de skriver om tjejer i WoW som är ett MMORPG och jämför med det med olika 

yrken. Jag tror att många av de trakasserier som förekommer i onlinespel också förekommer på sociala 

medier och på andra platser i samhället, såväl online som offline. 

 

Det är tydligt att det finns problem med trakasserier i onlinespel. Det tjejerna talar om handlar ofta om 

uteslutning. Ibland har de valt uteslutningen själva för att undvika eller minimera trakasserierna, som 

när de slutar spela ett visst spel, lämnar grupper, undviker röstchatt-program eller väljer att enbart 

spela med personer de känner sedan tidigare. Och ibland utesluts de av andra spelare, som när de 

förväntas spela ”dåligt” eller genom att få höra trakasserier. Sundén & Sveningsson (2012) tar upp en 

möjlig lösning – att enbart spela med andra tjejer men menar samtidigt att det knappast är en 

permanent lösning på problemet. De säger:  

 

 

… even if the creation of women-only gaming spaces is beneficial for individual players, 

it may contribute to the continuous turning invisible of female gamers, and thus not 

benefit gaming women as a collective (Sundén & Sveningsson, 2012, sid. 109). 

 

 

Berne (2014) och Slonje, Smith & Frisén (2012) talar om problematiken kring definitionen av 

internetmobbning. Utgår man från Skolverkets (2013) definition om mobbning som den definieras i 

inledningen av uppsatsen framgår det tydligt att mycket av det som sägs i onlinespel snarare handlar 

om trakasserier, och inte mobbning. Detta eftersom mobbning definieras som upprepade trakasserier 

och i onlinespel träffar man oftast helt nya personer i varje match man spelar, vilket på många sätt 

omöjliggör eller försvårar mobbning. Jag menar därför att det är mer korrekt att tala om trakasserier i 

onlinespel och inte mobbning. Detta skapar naturligtvis ett problem – nämligen att termen 

”internetmobbning” inte passar i onlinespel i någon större utsträckning. Däremot är det fortfarande 

fullt möjligt att effekterna blir desamma, oavsett om det handlar om traditionell mobbning eller 

trakasserier i onlinespel. Den engelska termen ”toxic behavior” skulle möjligtvis passa bättre eftersom 

den är mer generell. Frågan blir då snarare om en term som ”toxic behavior” i sin tur passar för alla 

kategorier av trakasserier jag funnit hos informanterna. Att kalla sexuella trakasserier för ”toxic 

behavior” kan lätt bli missvisande (Slonje, Smith & Frisén, 2012.) 

 

Berne (2014) skriver att lärare ofta får höra från elever om pågående mobbning och trakasserier. 

Samtidigt är trakasserier i onlinespel ett relativt nytt fenomen och äldre lärare har kanske inte alltid 

kunskaper om vad som sägs i dessa spel. Jag menar att min uppsats pekar på vikten för lärare att känna 

till vad som faktiskt sägs – och hur allvarligt det är. Oavsett vilken etikett man sätter på 

onlinetrakasserier är det kränkande för dem som mottar kommentarerna och jag menar vidare att de 

olika temadagar skolor ofta har om likabehandling bör innefatta arbete med internettrakasserier i 

onlinespel.  
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Slutsatser 

En slutsats jag anser man kan dra av denna uppsats är att tjejer ibland får höra riktigt allvarliga saker i 

onlinespel och att det ofta beror på deras kön. Detta ger en intressant inblick i hur människor 

kommunicerar med varandra i onlinespel, eftersom det tydligt visar att könsstereotyper och sexuella 

trakasserier förekommer i onlinespel, och som blivande lärare kan jag konstatera att många, såväl 

vuxna som barn och ungdomar, har mycket att lära sig om exempelvis könsstereotyper. Jag tror att 

föräldrar och lärare kan lära sig hur barn och ungdomar kommunicerar med varandra och vilka 

problem som finns gällande trakasserier och tjejers situation i spel genom denna uppsats. Ser man 

dessutom på Bernes (2014) avhandling, där hon konstaterar att många elever berättar om 

internetmobbning och trakasserier för lärare, visar det hur viktigt det är att lärare förstår allvaret i 

dessa former av trakasserier i onlinespel. Ingenstans berättar tjejerna om ev. ålder på de som 

trakasserar utan talar ofta om killar i en generell mening. Men med tanke på Statens medieråds statistik 

(2014) om hur vanligt det är att unga killar spelar tror jag ändå man kan dra slutsatsen att flera av de 

som trakasserar är barn och ungdomar. Ett viktigt resultat är att tjejer ibland utsätts för sexuella 

trakasserier och att dessa ofta är svåra att försvara sig mot, vilket är en anledning till att många tjejer 

använder sig av olika strategier för att undvika detta. Ibland undviker de att berätta om sitt kön eller 

låtsas vara kille, ibland undviker de röstchatter och ofta verkar de spela tillsammans med vänner. 

Acceptans, normalisering och resignation för trakasserierna är också vanligt, vilket är skrämmande. 

Jag hoppas denna uppsats kan fungera som en röst för tjejer som känner sig trakasserade i onlinespel. 

Vidare forskning 

Det finns mycket kvar att forska om gällande onlinespel och hur kommunikationen ser ut i dem. En 

möjlig fortsättning på den här studien skulle kunna fokusera på både killar och tjejer, hur de upplever 

trakasserier och om tjejer också trakasserar på ett särskilt sätt. En annan fortsättning skulle kunna 

fokusera mer på skolan och studera hur ex. skolor agerar mot internettrakasserier (i allmänhet eller i 

onlinespel) där man samtidigt kan forska om lärares kunskaper om ämnet – och vilka konsekvenser 

lärares kunskaper eller okunskaper i ämnet har. En annan möjlig fortsättning skulle vara att undersöka 

om det finns någon lösning på trakasserierna. Kan spelutvecklare göra något (vilket några av mina 

informanter nämnde)? Vilka attitydförändringar krävs i samhället och i spelen? Får tjejer det bättre om 

de utgör en större andel av spelarna? Finns det skillnader i hur tjejer behandlas i olika typer av spel?
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i intervjustudie. 
 
Jag heter Emil Ståhl och studerar på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, vid 

Stockholms universitet. Under denna termin skriver jag ett självständigt arbete. 

 

Studien kommer handla om hur unga tjejer upplever internetmobbning/trakasserier i 

onlinespel. 

 

Deltagande i studien innebär att jag kommer genomföra en intervju på vald plats som passar 

oss båda. Vid dessa tillfällen kommer jag använda mig av ljudupptagning och anteckningar. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 

samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt 

vilket innebär att din, din familjs, vänners och skolans identitet inte avslöjas. Även 

internetalias, samt lag, klan och guild-tillhörighet kommer att avidentifieras. Allt insamlat 

material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen 

bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter 

att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien skriver ni under bifogad 

blankett.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

 

Vänliga hälsningar Emil Ståhl 

 

Tel.nr : 073-555 08 33 

Mailadress : emilstahl@hotmail.com 

 

 

Björn Sjöblom (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08-1207 6215 

Mailadress: bjorn.sjoblom@buv.su.se 
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Bilaga 2. Samtyckeskrav 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien om hur 

unga tjejer upplever internetmobbning/trakasserier i onlinespel. 
 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om hur unga tjejer upplever 

internetmobbning/trakasserier i onlinespel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


